


No i co bawi?

Najczciej s to tzw. wydania dla

kolekcjonerów, którzy zbierajc ulu-

bion seri, teraz bd mogli podzi-

wia pasjonujce ich przygody na

komputerowym ekranie. Powstaj

te komiksy cakowicie nowe, stwo-

rzone specjalnie na komputerze.

Komputerowe komiksy posiadaj

dynamik ogldania. Kolejne klatki

obrazów odsaniaj si imitujc

w ten sposób tradycyjne wodzenie

wzrokiem po stronach. Digitalizowa-

ne dwiki nadaj kadej z postaci

nowego charakteru. Ruch obrazem

i kolorem wzmacnia szczególnie ek-

spresyjne sceny. Wykorzystuje si
multimedialno komputera, two-

rzc nowy wymiar w komiksach,

czasami wrcz zbliajc je do gier

komputerowych.

A propos gier, czy zauwaylicie

ile ostatnich produkcji posiada zapo-

yczenia z komiksów? „Kajko i Ko-

kosz“, „Road Warno4

,
„Cyberma-

ge“, „Aliens“ i jeszcze wiele innych,

jeeli nie bezporednio, to pored-

nio uywaj komiksowego jzyka.

Komputery ju nie tylko przenika-

j filmy, muzyk, gry, literatur, nau-

k, ale i komiksy, które nie gsi

i swoje miejsce w wiecie maj.
Jeeli interesujecie si komiksami

i chcielibycie, aby temat zosta

cignity dalej, có, na-

piszczcie na adres re-

dakcji. Wystarczy, e
przyjdzie okoo 200 lis-

tów z tak prob, a na-

piszemy jeszcze w TS
o komiksach.

Emil Leszczyski

Ludzie z kolejnych pokole osi-

gajc stateczny wiek - jakikolwiek

by on nie by - zaczynaj w trakcie

rozmów ze swoimi rówienikami

opowiada o tym, jak to byo kie-

dy i kto na czym si wychowywa.
Ja powiem szczerze, jako mód
narodzona w latach siedemdzie-

sitych przyznaj si do komikso-

wej genezy swojego pokolenia.

Dlaczego nie telewizyjnej, czy

komputerowej? Có, wtedy nie by-

o jeszcze komputerów do gier,

a telewizja bya gównie czarno-

biaa i do tego mocno kamaa. Sa-

mi rozumiecie, e wielu takim jak ja

pozostawa komiks nazywany po-

pularnie kolorowym zeszytem.

To wtedy - w latach siedemdzie-

sitych - pierwszy raz zetknem si
z Magazynem Opowieci Ilustrowa-

nych „RELAX“. Take w tym okresie

wielu moich rówieników zaczyty-

wao si pasjonujcymi do granic

ludzkich moliwoci przygodami su-

permena milicji obywatelskiej kapi-

tana bika.

Nie mona oczywicie zapom-

nie takiej klasyki gatunku jak „TY-

TUS, ROMEK i ATOMEK", które

zostawiy u mnie i wielu moich zna-

jomych niezatarte pitno w psychi-

ce, jak i na sposobie artu, który

kady uwany czytelnik wychwyci

w dzisiejszych wypowiedziach. To

wanie z tej serii ksig o przygo-

dach zwariowanej mapy i jej dwóch
przyjació pochodz takie zwroty jak:

„Rzecz to oczywista, e to sprawa

nieczysta!", czy „Panowla zrzutka

na piwo!“. Te i wiele innych powie-

dzonek kry do dzi wród ludzi,

a tylko niewielu z nas zdaje sobie

spraw skd je wzio.
Po co ja o tym wszystkim opowia-

dam? Nie jest to moja spowied, ani

adna z tych egzystencjalnych wy-

powiedzi, które tworzy si bdc
odurzonym uywkami. Jest to próba

pokazania, e ju dawno temu, za-

nim jeszcze komputery trafiy do na-

szych domów, komiksy przeyway
swój rozkwit, który do dzisiaj moe-
my zaobserwowa przegldajc
póki kiosków z czasopismami.

No tak, ale to nie wszystko.

Wród produktów rozrywkowych

powstaych ostatnio zaobserwowa
mona now fal, zalew wszelkiego

rodzaju komputerowymi komiksami.



- poczenie doomopochodnej akcji i fabuy
rodem ze wiata gry „Syndicate". Pod wzgldem graficznym
trzyma wysoki poziom, jako przygodówka cakiem ciekawa
i w caoci godna polecenia. Nie bez powodu uzyskaa

Korporacje, cyborgi, magia, najnowsze technolo-
gie. intryga, to wszystko czeka na Ciebie.

wicej na stronie 64.

FIRESTORM: Thunderhawk 2 - wymienita strzelanka poz-
walajca poudawa lot futurystycznym helikopterem bojo-
wym. Misje na caym wiecie, take na terenach byego (?)

ZSRR, byej Jugosawi . Rónorodne zadania do wykonania,
atwa w sterowaniu maszyna o potnej sile raenia, na wi-

dok której pewien znany film zmieniby nazw na:

. Mnóstwo zabawy za co gr
Jeeli czyta to tylko na stronie 13.

Tym razem numer
zosta udany pod wiato-
pogldowym przewodnic-
twem póprzewodnika
Naczelnego, którego

obecno wiadczy by-

najmniej o tym, e nawet
S.S. Titanic moe jesz-

cze lwi pazur pokaza.
Chylc mu kapelusza,

cignc za konierz
i wierzgajc marynar
przypominamy, e sezon
grzewczy si niedugo
skoczy i nadejdzie czas
na nas Surojadki, a wte-

dy zaszalejemy!!!

Za dzisiejszy numer
radzimy zabiera si
w rkawicach azbesto-

wych lub obcgami, gdy
gwodzi w nim jak

psów.

W okolicach skrzyo-
wania Twojego wzroku
i strony 52 znajdziesz

wspaniay konkurs
sponsorowany przez fir-m IPS Computer Group
- ae nagrody!)!

Oczywicie nie mogo
obej si bez rubryki

LISTY, która cieszy si
coraz wiksz popular-

noci czytelników.

W niej obok uwikanych
w tryby spoecznych ma-
chinacji ludzkich proble-

mów i wydarze naniza-

nych na szpil przezna-

czenia udzielone zostan
wykrtne, acz wyczerpu-
jce odpowiedzi na trzy

egzystencjonalne pyta-

nia: PO CO? NIE WIEM?
DWA NA WYNOS?

Jeeli jeszcze nie bie-

rzesz udziau w wiato-
wej „manianie" pingpon-

gowych przerzutów tek-

stów wtpliwej treci, to

czas aby spojrza na
stron 36, gdzie tym ra-

zem goci cile tajny or-

gan ..ledziona: Maga-
zyn kobiet mylcych”.

Oprócz tego tona literó-

wek, hektolitry pynów wer-

balnych, szarady, kalam-

bury, wirówki i caa zaba-

wa z obrazkami, soluszy-

nami i tekstami, które nig-

dy nie wiadomo na kogo
wypadn... na tego BC!

Surojadki
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gra trudna, maniacko skomp-
likowana i zamknie usta tym. co
pomstowali na banalno przy-

godówek. Dwaj redaktorzy z

konkurencji na targach ECTS odes-
zli od gry pokonani.

viza zagadki

zagadkowe strony 9 i 45

- Któ nie

uwielbia oglda<a^^^^^^^^S
a jeeli przy tym nie bdziemy mu-
sieli wycza ulubionych kompute-
rów. to sytuacja staje si wymarzo-
na. Na popiskiwania, pohukiwania,

werbalne wyrazy emocji i niezliczo-

ne deszczowe korespondencje czy-

telników reaktywujemy Wasz ulu-

bion rubryk i mamy nadziej, e
bdzie tak ju do koca. Chyba e
kto nam podliczy wartoci i wczy
kaganki...

cile erotyczna strona 67.
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Niewyjanione okolicznoci
Wiosna idzie, ale jako niemrawo.

Std moe krajowi dystrybutorzy

i producenci budz si ze snu zimo-

wego tak wolno, co owocuje niewiel-

kim ruchem w interesie („Wing Com-
mander IV" i „Polanie" to wyjtki).

Pewnie jak zwykle wszyscy spa b-
d do najbliszych targów E.C.T.S.,

by przed wakacjami wyda wszystko

co si rusza i znów na lato pogry
si w letargu. Taki cykl biologiczny.

Tymczasem redakcja przeywa
cikie chwile (cikie przeywa
zawsze, ale te s cisze ni zwyk-

le), bowiem kto postanowi wyelimi-

nowa z gry (z gier) jej pracowników

i wspópracowników. Zaczo si od

Roshkeena, który niespodziewanie

dosta bilet w jedn stron do Zim-

babwe czy Bangladeszu... w kadym
razie tam, gdzie nie ma komputerów.

Przez pó roku nie zobaczymy wic
jego tekstów na naszych amach i to

w chwili, gdy pojawiy si „Wing

Commander IV” i „Burried in Time",

na które tak czeka. Kondolencje.

Naczelnego i Emilusa kto posta-

nowi zgadzi. Ten pierwszy ucieka

swym rozklekotanym maluchem
przez pó Warszawy przez jakim
osobnikiem mafiopodobnym siedz-

cym w nowym Peugocie 405. Jako

kandydat na odtwórc gównej roli

w kolejnej czci filmu „Mistrz kie-

rownicy ucieka" zgubi natrta szy-

kujcego si do bicia (wykorzysta

numer z podjechaniem do policji, nie

pomogo; zjecha na stacj benzy-

now maskujc samochód, nie po-

mogo; dopiero zniknicie w bocznej

uliczce za przejedajcym autobu-

sem pozwolio unikn konfrontacji).

Po tych wydarzeniach, Naczelny

zszed do podziemia, ale mia pe-

cha, bo tam byo metro. Brak biletu

kosztowa go 35 z.

W par dni póniej Emil zosta na-

padnity na rodku ruchliwej ulicy.

Powodem by podobno niewaciwy
kolor szalika (FC Uverpool). Dziki

przytomnoci umysu i szybkoci

Emil, z pocztku zaskoczony, odpar

atak przewaajcych si wroga (straty

wasne: siniak na nosie) i wycofa si
na z góry upatrzone pozycje bijc re-

kordy wiata i okolic na 100 m, 400

m. 800 m z przeszkodami, na niety-

powym dystansie 1 mili, a nawet

w slalomie równolegym do tramwaju.

Po tych incydentach pojawiy si
spekulacje, e nastpny do odstrza-

u jest Sir Haszak.

W równie nieoczekiwany sposób

pojawi si w redakcji Leyo z hiobo-

w wieci: bdzie tworzy komiks

(weterani TS pamitaj, e bya taka

rubryka pótora roku temu)!!! Policja

ju pracuje nad powizaniem propo-

zycji Leya z incydentami, w których

brali udzia Naczelny i Emilus. Co
w tym musi by.

Barykadujc si w redakcji

i sprawdzajc szczelno przewo-

dów gazowych (przewidywana pró-

ba unicestwienia redakcji pozorowa-

nym wybuchem gazu; ostatnio wy-

buchy s modne) niniejszy wstp-
niak zatwierdzi do druku Triumwirat,

w penym, mimo wszystko, skadzie

dwóch osób
Emilusa i Sir Haszaka

„Alfabet mierci” jest przygodówk ALFABET MIERCIwydan przez firm Sewen Stars

w wersjach na Amig 500 i 1200. Jak

si zdaje scenariusz nie jest liniowy, a nieza grafika i nastrojowa muzyka za-

powiadaj wietn zabaw.
Zaalarmowany dziwnym telefonem

od przyjaciela z lat szkolnych, uda-

jesz si czym prdzej na ratunek.

Dziwne rzeczy dziej si ju w dro-

dze, a wszyscy Twoi znajomi s prze-

konani e od lat nie yjesz. Na doda-

tek co chwila kto ginie... Jeeli

chcesz rozwika wszystkie zagadki

musisz nauczy si alfabetu - ALFA-
BETU MIERCI...
BADJOY
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Battles in Time

Fascynacja podróami wczasie („Millenia", „Buried in Time") udzilia si
take firmie QQP. Do klasycznej gry strategicznej dodano podróe w cza-

sie, dziki czemu dowodzimy jed-

nostkami prehistorycznymi, red-
niowiecznymi, pochodzcymi z II

wojny wiatowej i XXI wieku.

W kadym okresie jednostki maj
nieco inne wasnoci. Po starciu

z armiami Ziemian sterowanymi
przez komputer w rónych erach

trzeba bdzie obroni ziemi przed

najazdem Obcych.

Gr przeznaczon dla komputerów

PC-CD rozprowadza firma CD Projekt.

Sir Haszak

A \ ?.. N ...”'-VV

Bridge Challenger

Firma Ocean sprawia rado mi-

onikom bryda majcym kopoty ze

znalezieniem
czwórki do gry.

Wydany przez ni
„Bridge Challen-

ger" firmowany

nazwiskiem Davi-

da Buma. trenera

brydowej repre-

zentacji Anglii, ju
na pierwszy rzut

oka imponuje z dwóch powodów: ma
niewielkie wymagania sprztowe (PC

386 16 MHzI) i, co waniejsze, z pier-

wszych rozda wynika, e umie gra
w bryda! Za miesic stwierdzimy

czy pierwsze

wraenie ma
pokrycie w rze-

czywistoci.

Dystrybutorem

gry jest firma

Mirage Sof-

tware.

Sir Haszak

BUD TUCKER IN DOUBLE TROUBLE nie z tradycj ma
Przygodówk realizowana przez fir-

m Merit majc w swych szeregach

midzy innymi osoby odpowiedzialne

za gr „Simon the Sorcerer 2". Gów-
nym bohaterem jest mody dorczyciel

za zadanie uratowa profesora z ap
zego megalomaniaka. Interfejs mamy
klasyczny, bdzie te spora dawka hu-

moru. Ludzie z Merit poczuli si w tym

miejscu wysoce niekompetentnymi

i zatrudnili prawdziwego specjalist —

Dereka Mant, jednego z autorów

programu komediowego „Naked N/i-

deo” wywietlanego w BBC2. „Bud

Tucker" zrealizowany w starej dobrej

VGA bdzie chodzi ju na 386.

Gr wyda w Polsce firma Digital

Multimedia Group.

Dixie

Po modzie na pinballe 3D najwyra-

niej przychodzi czas na przeniesienie

ich pod Windows 95. Pierwszym

zwiastunem tej tendencji jest Pinball 95

wydany przez firm Maxis, jak dotd
specjalizujc si w SIM-ach. Prócz

platformy, na której gra pracuje, trudno

dostrzec jakie rewelacje w porówna-

niu do poprzednich produkcji tego typu.

Oczywicie producenci zapewniaj, e
bdziemy mieli superrealistyczne poru-

szanie si piki po stole, rewelacyjn

grafik (rozdzielczoci 640x480,

800x600 i 1024x768), ale to ich prawo.

Gra bdzie miaa z pewnoci legal-

nego dystrybutora w Polsce. Mimo te-

go, e przedstawicielem Maxisa jest fir-

ma Digital Multimedia Group, w mo-

mencie pisania niniejszego tekstu nie

wiadomo jeszcze czy to wanie ona

bdzie gr sprzedawa.
Pacjusz



Alien Breed 3D 2 - The Killing Grounds

Po ukoczeniu „AB3D” nie dane nam
byo zazna spokoju. Oto bowiem nad-

chodzi wielkimi krokami drugacz tej

gry. Najwaniejsze zmiany dotycz gra-

fiki. Nareszcie wprowadzono opcj gry

przy pikselach 1x1. co powinno ucie-

szy posiadaczy kart z procesorami od

030 wzwy. Wprowadzono system Jight

source”. Ciekaw opcj bdzie z pew-

noci wbudowana w gr moliwo to-

talnej zmiany grafiki, dwiku, inteligencji Obcych itd. Zdaniem autorów umoliwi

to stworzenie kompletnie nowej gry. Z tego co wida na dostpnych screenach,

.AB3D2* moe zdetronizowa miociwie panujc na Amidze gr .Breathless”.

Kenjiro

Alien Breed 3D 2

Dla posiadaczy wszystkich Amig (z pamici powyej 1MB) firma Mirage przy-

gotowaa gr „Liga Polska” Manager ‘96.

by zadowoleni, jako e skady druyn
bd jak najbardziej aktualne (stan na

pocztek rundy wiosennej), poza tym

gra oferuje do due moliwoci.
Wszystko okraszone jest przyjemn dla

ucha muzyk i zabawnymi rysunkami.

Pierwsze spojrzenie na gr pozwala

przypuszcza, e jest to jeden z lep-

szych polskich programów tego typu.

Dokadniejszy opis przedstawimy Wam
wkrótce.

BADJOY

Wszyscy mionicy polskiej ligi powinni

„Liga Polska”

Manager ‘96

Bastion

Firma LK. Avaon wydaa ostatnio now gr, tym razem strategiczn w klima-

cie fantasy. Naszym zadaniem jest zniszczy siy Za posiadajce Piercie Mocy
wcielajc si w dowódc oddziaów Dobra lub na odwrót - wedle uwaania. Do-

wodzimy wic wojskami jednej ze stron, majc do dyspozycji nie tylko rycerzy pie-

szych, kuszn&ów. uczników i jaz-

d rónych ras (ludzie, krasnolu-

dy. efy, orki. demony), ale take
magi. Na uwag zasuguje liczba

scenariuszy (kilkadzisit). grafika

SVGA (chyba pierwsza z polskich

gier wykonana w tym trybie) i nie-

wielkie wymagania sprztowe (tyl-

ko 386 i 4 MB RAM).

Sir Haszak

SimTex Software tworzy wanie drug cz „Master of Orion”. Nowy produkt

nie bdzie prostym ulepszeniem pierwotnej wersji. „Master of Orion II: Battle At An-

tares”czy Master of Orion " i ,.Master of

Magie " - z pierwszej bierze temat odkry-

wania i kolonizacji kosmosu, z drugiej -

nieco opcji, które pozwol stworzy ca-

kiem now gr- mówi Steve Barda, pro-

jektant w SimTex Software.

Gracz bdziem musia stawi czoo 13

rasom Obcych i rónym nieprzewidzia-

nym katastrofom. Do obrony posuy 30

typów statków kosmicznych, którymi b-
dziemy mogli dowodzi podczas bitew.

Gr wydan w formacie PC-CD naj-

prawdopodobniej wyda w Polsce IPS CG.
Sir Haszak

W spokojnym (patrz zdjcie) Santa Fe kto dopuci si potwornej zbrodni. Strach

pada na miasto wraz z wieciami o morderstwie uznanej indiaskiej gamcarki Anny

osiowego Ksiyca (Elk Moon), po tym jak znaleziono j martw w swoim studio.

Jeste detektywem wyznaczonym do rozwikania tej najbardziej jak dotd kontro-

wersyjnej sprawy w Santa Fe. Ze swoim pomocnikiem. Indianinem-detektywem

Nocnym Niebem rozpoczynasz

ledztwo, Okazuje si. jak zwykle, e
na jednym morderstwie si nie ko-
czy, a co gorszej kolejnym trupem

moesz by Ty. Tak przedstawia si
fabua kolejnego interakcyjnego filmu

chodzcego na PC-CD. któremu tym

razem matkuje Activision.

>/x/e

Elk Moon Murder

Pinball Prelude

Pojawio si cosik nowego na Amig
1200 w dziedzinie pinballi. Otó
dostajemy w apki trzy niesamowite

stoy, jeden z przeszoci, drugi bli-

szy naszym czasom i ostatni rodem

z przyszoci. Wszystkie stoy nie

mieszcz si na ekranie i z tego po-

wodu s pynnie przewijanie we wszystkie strony. Imponuje ilo bonusów, liczba

kul (do dziesiciu na raz!) i spora dawka humoru. Na przykad bilard z epoki ka-

mienia upanego, na którym zamiast flipperów wystpuj dwie maczugi... Zabawa
znakomita; oczywicie tylko dla wybraców, czyli posiadaczy Al 200.

Voyager

Firma Xtreme Software pracuje obecnie nad gr Justice". Jest to strzelanina

wykonana w konwencji 3D. Autorzy twierdz, i jest to poczenie „Terminal Velo-

city’ pozbawione tekstur z pewnymi elementami „Guardiana". Gracz bdzie mia
do dyspozycji trzy samoloty i ód podwodn - jeden z poziomów bdzie rozgry-

wany pod wod. Zapowiadana jest spora liczba inteligentnych przeciwników, któ-

rzy maj uwzgldnia cechy terenu, gdzie toczy si walka. W sumie do wykona-

nia 6 misji. Cao zapowiada si
do interesujco.

Gra bdzie dziaa na kadej

Amidze z co najmniej 1 MB RAM.

cho zalecana konfiguracja to

Al 200 z pamici FAST. Istnieje

moliwo instalacji na twardym

dysku.

Kenjiro

Lion

Sanctuary Woods pasjonuje si
zwierztkami, zwaszcza na PC.

Ze 2 lata temu zdya ju zro-

bi symulacj wilka, teraz

przysza kolej na symulator Iwa.

Jeste lwem i w zalenoci od

okolicznoci musisz polowa,

gromadzi stado, unika myli-

wych. Jeli znudzi Ci si by zwykym lwem, zawsze moesz sign do którego

z gotowych scenariuszy. Do gry doczono mas informacji dotyczcych zwierzt:

ich zwyczajów, sposobów polowania, miejsc, w których yj itp. Ocena tego eko-

logicznego produktu wydanego w Polsce przez firm Mirage za miesic.

Sir Haszak

Najczciej w grach z gatunku menederów, masz do prowadzenia druyn pi-

karsk. Jednak w najnowszej produkcji firmy Mirage. przeznaczonej da kompute-

rów Amiga, Twoim zadaniem jest zajcie si zespoem rockowym. Kontrakty, kon-

certy i inne problemy zwizane z promocj gwiazd muzycznych stan si sta
czci Twojego ycia. Cieka-

we czy uda Ci si wypromo-

wa jaki zespó tak, by osig-

n szczyty amerykaskiej listy

przebojów. Swoj drog grafi-

ka i muzyka, jak na moliwo-
ci A500 s cakiem nieze.

BADJOY

ROCK STAR

Labirynt
Pod t nazw odbdzie si w Poznaniu w czasie targów Infosystem im-

preza, bdca swoist kontynuuacj znanej ju Jaskini Gier. Koordynato-

rem caoci jest IPS, ale udzia wemie caa masa firm: IPS CG, Licomp,

Digital Multimedia Group, Mirage, CD Projekt, Bobmark, Marksoft, User,

Techland, L.K. Avalon, Sony Poland i American Computers and Games.
Lista wyglda imponujco, zobaczymy jak wypadnie sama impreza - jak

na razie wszystkie szczegóy na jej temat s Top Secret. Prawdopodob-

nie bdzie mona w co pogra i co kupi. Jedyne co jest ju absolutnie

pewne, to e wszystko odbdzie si w pawilonie 24 na poziomie A w dni-

ach 14-17 kwietnia, na powierzchni okoo 500 metrów kwadratowych.

Borek



„Azraefs Tear” to adventure zrealizo-

wany w penym doomowatym 3D. Roz-

grywanie przygody w czasie rzeczywis-

tym nacechowao j elementami role-

playing: mamy wic walk, komplekso-

w interakcj z postaciami w grze, no

i oczywicie zagadki.

Zadaniem naszym jest eksploracja

ogromnej podziemnej wityni Aetemis

zamieszkaej przez mistycznych Tem-

plariuszy, duchy oraz zmutowane dino-

zaury - cae to towarzystwo utrzymywa-

ne przy yciu dziki magicznym mocom
witego Graala. Jestemy zodziejem

z odlegej przyszoci nalecym do eli-

ty swojej profesji, na co dzie zajmuj-

cym si skokami na artefakty Starego

wiata. Dowiedziawszy si o moliwo-

ciach kolejnego zarobku

wyruszamy na wypraw.
Problem w tym, e oprócz

niebezpieczestw samej

Aeternis przeszkadza nam
bdzie jeszcze konkuren-

cja. Musimy przenikn ta-

jemnice wityni zdobywa-

jc wiedz i przedmioty, które zaprowa-

dz nas do witego naczynia. Oprócz

tego mamy nadziej zachowa wasne
ycie, co kae nam dokadnie przygoto-

wa plan nie tylko zdobycia Graala, ale

i póniejszej ucieczki.

Przygodówka zrobiona zostaa przez

firm Intelligent Games ze stajni Min-

dscape.

- Nie znosz gier posiadajcych ad-

n grafik, która jest celem sama
w sobie i nie posiada adnych funkcji-

mówi projektant Richard Guy. - W J\z-

rael's Tear" wszystko ma swój sens,

swoje miejsce w caej historii. Chcieli-

my pchn naprzód gatunek gier przy-

godowych kreujc scenariusz i histori,

które wyznacz nowy, lepszy standard.

Wierz, e stworzone przez nas akcja

i postacie s pene i niejednowymiaro-

we, bardziej wiarygodne ni w dowolnej

innej grze przygodowej.

Nam pozostaje yczy sobie tylko,

aby nie byy to sowa rzucone na wiatr.

Jak to zwykle z produktami firmy Min-

dscape bywa, gr wyda Digital Multime-

dia Group na komputery PC-CD.
Dixie

Azraers Tear

Anio Pozbawiony to byy szef policji,

a obecnie niebezpieczny psycho-ma-

niak. Jake Hard, to glina, który go ciga.

Angel Devoid: Face

Heart of Darkness

Gdy bye may. wszystko byo mo-
liwe. Stojce przy óku kapcie mogy
nagle zamieni si w czerwonookie

potwory, a kodra sta si zmieniaj-

cym ksztat i barw upiorem, gdy cienie

nocy powoli wypeniay sypialni.

Teraz wraz z maym Andym masz

szans ponownie powita koszmary

dziecistwa. Gdy soce znika z nieba,

a wraz z nim ukochany pies, Whiskey,

chopcu nie pozostaje nic innego jak

ratowa swojego przyjaciela, choby
nawet cen byoby stawienie czoa

wasnemu strachowi przed ciemno-

ci. z czasem za Mistrzowi Ciemno-
ci w Sercu Ciemnoci... Tam. gdzie

mieszkaj Cienie Duchów Mroku...

Czarny charakter doprowadza jednak

szybko do tego, e Jake podda musi

swoj twarz operacji plastycznej. Gdy

chopak si budzi, okazuje si, e z nie-

udolnego owcy sta si zwierzyn, bo-

wiem od tego dnia nosi bdzie twarz

Anioa Pozbawionego. Tak rozpoczyna

si najnowsze osignicie Mindscape

w gatunku gier przygodowych.

Akcja rozpoczyna w momencie, gdy

Wspótwórcy znanych produktów

Delphine Software „Another World”

i „Flashback" pod szyldem Amazing

Studios powracaj na scen od du-
szego ju czasu zapowiadanym i rek-

lamowanym „Heart of Darkness". Po-

dobnie jak wyej wymienione tytuy

jest to gra akcji, zrcznociówka,

w której niejednokrotnie trzeba po-

myle. Gracz bdzie móg wspina
si po skaach, pywa, korzysta ni-

czym Tarzan z lian i strzela poru-

szajc si w surrealistycznym wi-
cie zaludnionym przez rzdne jego

duszy widma.

„Heart of Darkness" wyrenderowa-

na zostaa w 3D Studio i wykorzystu-

je tradycyjn animacj komputerow.

Myl jej twórców byo nie tworzenie

sterylnego hiperrealistycznego wia-

gracz spotyka nowe postacie i dowiadu-

je si od nich prawdy zarówno o sobie

jak i o swym miertelnym wrogu Aniele

Pozbawionym. Zadania i przeszkody

pitrzce si przed graczem wypywaj
logicznie z rozwijajcej si akcji i poko-

nane mog by w prawie dowolnej ko-

lejnoci i wybranym tempie. Historia Ja-

ke'a ogldana z perspektywy gracza

spowoduje, e atwo bdzie mu si g-
boko wczu w swoj rol, gdy podejmo-

wa bdzie wybory icie erpegowskie:

zabi, nie zabi wykona zadanie czy

nie - za kadym razem wszystko b-
dzie mie unikalne konsekwencje.

Po dwóch latach pracy nad gr zat-

rudniono aktorów, aby oywi wykreo-

wane postacie i zaludni futurystyczne

scenerie. Sfilmowani na tle niebieskich

ekranów artyci wniknli w wyrendero-

ta, lecz grafiki bliskiej sztuce malar-

skiej i sprite’ów przypominajcych

ywe postacie z komiksów. Ze scree-

nów, a przed wszystkim z pidziesi-

ciosekundowego filmiku, którym b-
dca dystrybutorem gry Virgin rozbu-

dza nasze apetyty, wynika, e wie-

dzieli co robi. Andy ze swymi 1500

klatkami animacji w jednym kierunku.

wany wiat peen eksplozji, kolizji i efek-

tów specjalnych, którym towarzyszy po-

nad 60 minut budujcej nastrój muzyki.

„Angel Devoid" to ogromny wiat do

eksploracji: trzy strefy miasta, ponad

trzydzieci oddzielnych lokacji w cyber-

punkowym miecie przyszoci i zast-

py nieprzewidywalnych postaci, wro-

gów bd przyjació, o których prawd
wiedziaby tylko prawdziwy Anio Poz-

bawiony, 30 sposobów, na które Jake

moe opuci ten padó i trzy niezale-

ne zakoczenia, powodujce e by zo-

baczy wszystko, gra bdzie trzeba

po kilka razy - to wszystko sugeruje

co bardzo, bardzo dobrego.

Gra w Polsce w wersji PC-CD (a mo-

e i MAC) zostanie wydana przez Digi-

tal Multimedia Group.

Dixie

rewelacyjne rcznie malowane ta

oraz przerywajce gr animacj na-

mawiaj do klknicia przed monito-

rem. A grywalno kuje w oczy!

Dystrybutorem wersji PC-CD jest

IPS CG.

Dixie

cej, widziaem okoo dziesiciu) misji,

wysok rozdzielczo i bardzo profes-

jonalnie wygldajcy interfejs uyt-

kownika, e o dwikach nie wspom-

n. Cao zapowiada si kapitalnie.

Nie wiem jeszcze czy do gry bdzie

doczona jaka legenda, nie jest te
jasne dokadnie kiedy cao pojawi

si na rynku - prawdopodobnie

gdzie w poowie roku. By moe b-
dzie polska wersja. rodowisko: Win-

dows ‘95 i to chyba jest jedyna kiep-

ska wiadomo, bo nawet wymagania

sprztowe nie s wielkie - 8 MB
i szybkie 486 maj wystarcza, cho
do wysokiej rodzielczoci potrzebne

bdzie Pentium.

Borek

Ten tytu jest roboczy. Jak si gra

bdzie naprawd nazywaa jeszcze

nie wiadomo. Po cikich przeyciach

z „Excessive Speed" (pisalimy o tym

pótora roku temu) zespó Misik &

Pelc rozsta si z xlandem. Nastpny

krok polega na udowodnieniu Electro-

nic Arts, e warto w nich zainwesto-

wa. Dziki dolarom zza Atlantyku

udao si gdzie w Polsce (gdzie?

tajemnica!) wynaj dom, w którym

ustawiono kilka bardzo porzdnych

komputerów, zakupi oprogramowa-

nie i przycign do zespou (chaos

works) jeszcze kilka osób.

A wszystko po to, eby powstaa

zrcznociówka, ze wzgldu na spo-

sób sterowania troch (ale bardzo tro-

New Order

ch) kojarzca si z „Asteroids"

- latamy maym stateczkiem wy-

bijajc wszystkie cele dookoa

i ratujc ludzi. Grafika jest rewe-

lacyjna, obraz na ekranie rozja-

nia si bd ciemnia w zale-

noci od liczby wybuchów i po-

arów, przeciwnicy i samobiene miny

tacz dookoa nas, mamy do wyboru

kilka rónych typów uzbrojenia od ka-

rabinów, przez niekierowane rakiety

po niszczc wszystko superbomb.

Do tego trzeba dooy kilka niezale-

nie skrolowanych planów i moliwo
gry w sieci, kilkanacie (a moe i wi-



PLAYBOX ‘96
W tym roku, ze wzgldu na na-

pit sytuacj redakcyjno-sesyjn

(koczylimy numer, Emil zdawa
egzaminy, a Rooshkeen je oble-

wa) na targi pojechalimy w nieco

sabszym skadzie. Pado na Dea-
na i Naczelnego, którzy wymienia-
li uciski doni, rozdawali autogra-

fy i sprzedawali stare numery. Na-
czelny nawet raz da si poklepa
(po ramieniu). O sprawach powa-
nych i wzniosych (takich jak

przyznanie nagród i konferencje

prasowe) Dean napisa obok
osobno, wic teraz nie o nich,

a o rónych innych sprawach.
Zacznijmy moe od „Polan”. Po

raz chyba pierwszy w Polsce kto
si zdecydowa na prawdziw
promocj jednego tytuu - jakie
dziesi, moe pitnacie metrów
od naszego stoiska zbudowano
z wikliny i powizanych sznurkami
belek dekoracje, w których stay
dwa komputery i mona byo zag-

ra. Nad obydwoma komputerami
czuwa autor gry, z którym zamie-
nilimy kilka sów - okazao si,

e „Polanie" to dowód na to, e
warto si uczy. Bynajmniej nie

dlatego, e gra powstaa w akade-
miku. Pewnego dnia podczas lu-
nego puszczenia wodzy fantazji

Mirkowi dodao si dwa do dwóch,
poczy w jedn cao kilka ró-
nych algorytmów poznanych na
wykadach z bada operacyjnych,

dooy do tego algorytmy bada-
nia obrazów i po tygodniu skleci

z tego wszystkiego pierwsz dzia-

ajc wersj gry. Dooenie do
tego grafiki, dwików i innych

wodotrysków zajo jeszcze okoo
piciu miesicy wytonej pracy

kilku osób, jednak rezultat jest

cakiem fajny. Zreszt bliej o nim
za miesic.
Na zapleczu stoisk IPS, Mirage

i Digital Multimedia Group znajdo-

waa si jaskinia gier - tym razem
w do skromnej scenografii, co
nie przeszkadzao duemu powo-
dzeniu akcji. Przy wejciu sta
ochroniarz i pilnowa, eby nikt nie

wlaz do rodka dopóki nie zwolni

si miejsce przy którym z kompu-
terów. Rzadko bo rzadko, ale miej-

sce si zwalniao i do rodka
wchodzi nastpny szczciarz,
eby zobaczy w co warto pogra.
Sprzedawców konsol i gier kon-

solowych byo ku naszemu zasko-

czeniu stosunkowo niewielu, ale

jeden zami ca reszt - Sony
Poland z Playstation. Kiedy w nie-

dziel rano otwarto drzwi do Spod-
ka wbiega grupa kilkudziesiciu

zapaleców i pognaa wanie
w kierunku stoiska Sony. Co to-
dza potrafi zrobi z czowiekiem.

W trakcie targów zjawili si
u nas starzy znajomi z Krakowa -

Janusz Pelc i Maciej Misik. Przy-

jechali z przygotowan w nocy
pytk z alfa wersj swojej naj-

nowszej gry (wicej szczegóów
w nowociach). Po kilkunastu mi-

nutach udao nam si znale
komputer z Windows ‘95 (dziku-

jemy DMG i panu Turskiemu)
i skorzysta z niego - nie bez lek-

kich kopotów z driverami do karty

graficznej. Jakby nie byo, Naczel-

ny pogra sobie chwil i podobao
mu si, co skwitowa jak zwykle

opryskliwym „No, nieze".

Mielimy jeszcze jedn wizyt -
bezporednio z Maxisa przyjecha

Alex Cook. Jako e wspópraca
z nimi ukada nam si i tak bardzo

dobrze, rozmowa bya krótka,

sympatyczna i o niczym, a zako-
czya si kolejnym potwierdze-

niem braterstwa i wspólnoty inte-

resów, aby gry komputerowe rosy
w si, a nam si yo dostatniej.

Z prasy growo-komputerowej
pojawili si waciwie wszyscy,

cho niektórzy na krótko, albo na-

wet jeszcze krócej. Jak zwykle na
naszym stoisku mona byo sobie

co kupi, w co zagra, a chwila-

mi nawet co wygra - w ramach
maego a szybkiego (ponad 300
km/h) konkursu. Postawilimy bo-

wiem na stoisku dwa komputery
poczone kablem (pozostao

Okolicznociowa konferencja prasowa
Okoo godziny 13:30, podczas pierwszego dnia targów, odbyo si

spotkanie dystrybutorów i producentów gier z pras branow i orga-

nizatorem. Tematem dyskusji miaa by „Sytuacja rynku gier kompute-
rowych, informacja jako element walki z piractwem".

Spotkanie rozpoczo si dosy ciekawie, od zarzutu pod kierunkiem

prasy, e „3/4 numerów zajmuj tipsy i kody", które maj niby zachca
do amania prawa. Po chwili dowiedzielimy si, jak dalekowzrocznie

widz to dystrybutorzy. Uwaaj oni, e mody czowiek, zaczynajc od
dziaalnoci w TnT, przyzwyczaja si do niej i doskonalc, bdzie siga
coraz gbiej w programy, w kocu amic prawa autorskie produktu.

Dyskusja nie trwaa zbyt krótko, ale w sumie prawie ni ca mo-
na zamkn w sowach, e dystrybutorzy maj pretensje do prasy.

Obecnie w redakcji trwaj obrady powicone wypracowaniu wspól-
nego stanowiska. Wyglda na to, e ten temat bdzie jeszcze czs-
to poruszany.

Dean

po pracach nad raportem

0 grach sieciowych), uru-

chomilimy na obu maszy-
nach „Screamera" -

i kto

szybszy, ten lepszy! Pier-

wszego dnia wygra Alek-

sander Suzdalcew przed
Arturem Salwarowskim
1 Markiem Szczudo, dru-

giego dnia Naczelny przed

Deanem, ukaszem Wil-

czakiem, Witoldem Gertru-

d i Mariuszem Mularczykiem.
Naczelny i Dean startowali poza
konkursem, wic nie dostali ad-
nych nagród - pozostali zwyciz-
cy wyszli bogatsi o takie gry jak

„Road Warrior”, „HiOctane”, „Slip-

stream 5000", „Wrestlemania",
„Beneath a Steel Sky” i „Hand of

Fate”, ufundowane przez IPS
i CD Projekt. Chwilami byo
miesznie, a chwilami strasznie,

zwaszcza kiedy z niewiadomych
powodów jeden z komputerów
odmówi posuszestwa. Na
szczcie pomóg mu reset.

To mniej wicej tyle - wicej
grzechów nie pamitamy. O wys-
tawcach kaset wideo i audio nie

wspominamy, bo cho popatrze
czasem mio, to jednak nie nasza
brana.

Naczelny i Dean

Wrczenie nagród “Zotych PLAYB0X ‘96”

W pitek (ale nie trzynastego), okoo godziny 20, na koktajlu zorga-
nizowanym przez organizatorów targów, po raz pierwszy w historii zos-
tay przyznane PlayBoxy. Obdarowano w siedmiu kategoriach.

Hitem wród gier zagranicznych zosta „Command & Conquer”, za
którego nagrod otrzyma przedstawiciel IPS.

Wród gier polskich pierwsz pozycj zaj „Teenagent”. Niestety,

przedstawiciel Metropolis nie zjawi si, wic nagrod w imieniu produ-
centa odebra Gulash, podkadajcy gos gównego bohatera, a jedno-
czenie redaktor konkurencyjnego pisma.

Zwycizc wród konsol, zgodnie z oczekiwaniami, zostaa Sony
Playstation.

Za najwiksz premier targów uznano „Polan", gr wydan przez
hurtowni USER. Historia tego produktu wydaje si cakiem niezwyka
i zapewne jeszcze duo
bdziemy o nim pisa.
Za najlepsz firm

dystrybucyjn roku

1995 uznano IPS.

Po niemaych zakuli-

sowych dyskusjach,

nagrod dla najlepszej

firmy popularyzujcej
polskie programy
przyznano L.K. Avalon.

Ostatnia, siódma
nagroda, za wydanie
pierwszej polskiej gry

na CD powdrowaa
znowu w rce Gulasha
za „Teenagenta CD".

Dean



Gabriel Knight 2
The Beast Within

Pomijajc sam gówny wtek, który

mnie w pewnym momencie wcig-
n, w wielu miejscach mona trafi

na bardzo smaczne wtki poboczne
- dwie nie lubice si panie (jak za-

czynaj rozmawia, iskrzy!), historia

Ludwika II i zaginionej opery Wag-
nera, pastwo Smithowie ("Och, ko-

chanie, jakie to cudownie podnieca-

jce!”), Herr Huber ("Kiedy wróci

Gabriel?” - "Jeli jest prawdziwym
Schattenjager, jak zrobi wszystko,

co powinno by zrobione” - "A jak

nie jest?" - "To pewnie wcale”), von
Glower (taki fajny facet) czy mój fa-

woryt - Kriminal Kommissar Leber.

Caa gama postaci z krwi i koci, tro-

ch moe przerysowanych, ale tylko

tyle, eby byy bardzo wyraziste.

Wszystko to razem pracuje na fajn
gr, cho równoczenie s elemen-

ty, które potrafi j obrzydzi - nale-

y do nich zwaszcza niekoczcy
si przewodnik po Neuschwanstein

i

I Spectal Permu

J
estem czowiekiem staraj-

cym si w miar mocno st-
pa po ziemi, nie wierz
w duchy ani czarn magi,
a ju taka np. astrologia wy-

wouje u mnie wprost chichoty. Za-

czem od tej krótkiej charakterysty-

ki siebie samego, bo ma ona pe-

wien wpyw na to, jak odebraem
drugcz przygód Gabriela Knig-

hta, potomka staroniemieckiej ro-

dziny Ritterów.

Zacznijmy jednak od pocztku.
Po sukcesie "Phantasmagorii" Sier-

ra znowu wydaje gr na kilku pyt-

kach CD, tym razem szeciu, wyko-
rzystujc bardzo podobn techni-

k - na zmian mamy do czynienia

z fragmentami filmów i z elementa-

mi klasycznej przygodówki. Tym ra-

zem ldujemy w Niemczech, gdzie
w okolicach Monachium, by rozwik-

a tajemnic mierci maej dziew-

czynki (a przy okazji i kilku innych

osób). O dokonanie zabójstwa (?)

podejrzane s wilki, które kilka ty-

godni wczeniej znikny z mona-
chijskiego ogrodu zoologicznego.

Co ma z tym wspólnego Gabriel,

który odziedziczy (oprócz zamku
Schloss Ritter) tytu Schattenjager -

owca cieni? Ano, nie wszyscy s
przekonani, e to wszystko robota

wilków. Niektórzy sdz, e chodzi

o wilkoaka...

W tym momencie zacz si
gdzie w zaktkach mojej podwia-
domoci pojawia ów nerwowy chi-

(po zamku trzeba chodzia uda si
klikn na wszystkim, co w nim jest

do obejrzenia; od pewnego momen-
tu jest to nudne do niemoliwoci).

Tym, co chyba najbardziej wiad-
czy przeciwko grze, jest pena linio-

wo scenariusza. Kolejno wyko-

nywania poszczególnych akcji jest

praktycznie nie do ruszenia, cza-

sem zupenie logiczne zachowania

s w zwizku z tym nieosigalne,

bo nie kliknlimy jeszcze gdzie na

czym, co wedug scenariusza mu-
si by zrobione wczeniej - cho
nie ma to nic wspólnego z logik. To

troch kadzie dobre wraenia zwi-
zane z innymi elementami. No i ten

gówny wtek - bycia wilkoakiem

(hi hi hi)... Ale grao mi si cakiem
fajnie i znowu rodzina i BBS musie-

li poczekaa skocz. To o czym
wiadczy.

Naczelny

chot, od którego zaczem ten tekst

- ale jak si po chwili okazao, chi-

chot nie mia racji bytu. A w kadym
bd razie nie do koca. Scena-
rzystce gry, pani Jane Jensen, uda-

o si bowiem stworzy bardzo spój-

n histori - jak ju pokniemy na
pocztku zaoenie, e wilkoaki s
na wiecie, dalej caa historia oka-

zuje si by niezwykle logiczna,

w dodatku sprzedawana po maym
kawaeczku tak, e z pojedynczych

kawaków zaczyna si ukada ca-o majca rce i nogi. Przyznam,

e w pewnym momencie wcigno
mnie do tego stopnia, e gupota
(za przeproszeniem) gównych bo-

haterów, nie widzcych tak oczy-

wistych zwizków midzy faktami

i nie chccych wykona tak logicz-

nych w danym momencie akcji za-

cza mnie drani.
Caa gra podzielona jest na

sze czci, w których raz steru-

jemy Gabrielem a raz Grace Naka-
mura, której nudzi si okropnie

w Nowym Orleanie i postanawia
przyjecha do Europy, by wspo-
móc Gabriela. Obydwoje (cho
Grace jako studentka historii

w mniejszym stopniu) maj do
charakterystyczn cech, jak jest

brak szacunku dla rzeczy, których

si nie zna i nie rozumie. Zdaje si,

e jest to cecha sporej czci
Amerykanów, którym wydaje sie
wiat to Ameryka i jej peryferia

(gdybycie na takiego kiedy trafili,

pomaga stwierdzenie, e w Polsce

pierwszy Uniwersytet powsta za-

nim ich tam za Atlantykiem Kolumb
odkry; sprawdziem). Jakby na to

nie patrze, Niemcy widziane
oczyma czowieka nie znajcego
jzyka s dla Gabriela mczcym
Szokiem, na szczcie dla niego

sporo ludzi potrafi skleci kilka

zda po angielsku. Grace jest

w troch lepszej sytuacji, ale jej

znajomo niemieckiego sprowa-
dza si do raptem kilkudziesiciu

sów, co nie wystarcza na nic poza

nadaniem listu i spytaniem o kieru-

nek. Poniewa ja akurat te z nie-

mieckim nie mam wiele wspólne-

go, znakomicie rozumiaem rozter-

ki obojga bohaterów.

Omijajc kilkanacie stron uwag,

jakimi mógbym si jeszcze podzie-

li (gra trzeba kilkadziesit godzin,

chyba nawet z solutionem nie da si
caoci przej szybciej ni w cigu
doby) napisz od razu - gra mi si
koniec koców podobaa, cho nie

jest w adnym wypadku wybitna.



THE RIDDLE

OF MASTER LU
Znacie chyba t uporczyw

myl, która raz przyszedszy do
gowy zagnieda si w wiado-
moci gracza. Biedak, zaczyna po-

dejrzewa, e przyczyn tego, i
w pewnej fazie grania w przygo-

dówk nie wie co zrobi, jest bd
w programie. "Zabugowana” - ro-

dzi si myl i nic nie jest w stanie

jej wyprze, a do momentu
szczliwego rozwizania wyjtko-
wo paskudnej zagadki. Jak des-

trukcyjne jest to zjawisko, ilustruje

znany mi przypadek, kiedy to pew-
nemu graczowi wystarczyo powie-

dzie, e istnieje rozwizanie, e
w grze nie ma bdu, by po chwili

zrobi to, co na wiele dni zatrzyma-

o jego postpy. Po chwili grania

w The Riddle of Master Lu” znajo-

ma myl powrócia, gdy zaczem
miota si po zamku w Gdasku,
nie bardzo wiedzc, co ma wynik-n z odsonicia przeze mnie na
cianie karty asa pik. Zrezygnowa-
ny, zwtpiwszy w sens dalszego
miotania, zabraem si za lektur

list dyskusyjnych na Internecie

i w jednym miejscu wyczytaem
straszn prawd.
Za chwil wykonaem co nast-

puje: poczyem si z sitem San-
ctuary Woods ftp.sanctuary.com,

wpadem do katalogu pub/Pat-

ches_and_Fixes i wygodniaym
wzrokiem popatrzyem na prawie

megowy plik o tajemniczej nazwie
ROML205.EXE. Plik po rozpako-

waniu odsoni midzy innymi plik

riddle.exe, który zgodnie z instruk-

cj naleao przegra na ten, który

z kompaktu gry zainstalowa mi si
na twardym dysku. Gdy uruchomi-

em gr ponownie okazao si, e
na cianie pojawi si przecznik,
który radonie wczyem i konty-

nuowaem zabaw. Jeli jeste-

cie/bdziecie posiadaczami The
Riddle of Master Lu" radz przepro-

wadzi podobn operacj, wzgld-
nie uda si do dystrybutora z -
daniem dyskietki z programem a-
tajcym, który naprawia, oprócz

buga w zamku, jeszcze inny bd
pod koniec gry. To po pierwsze.

Po drugie The Riddle..." to gra

wyjtkowa. Zrobiona przez ambit-

nych ludzi, którzy podobnie jak my
wszyscy tutaj, dostrzegli, e gry

przygodowe stay si ostatnio zbyt

atwe. Ich produkt taki nie jest.

Na ostatnich targach w Londy-
nie na jednego z twórców "Zagad-
ki mistrza Lu” napatoczyli si dwaj
sympatyczni redaktorzy z konku-

rencji. "We are the leading Polish

adventure players” (jestemy czo-

owymi przygodówkarzami w na-

szym kraju) - zaczli rozmow.
"OK" - odpowiedzia bynajmniej

nie poruszony t deklaracj i usa-

dzi dwójk delikwentów przed
monitorem z zadaniem wyprowa-
dzenia Roberta Ripley z laborato-

rium starego barona.

Wiedzia, e nie maj adnych
szans.

Aby spraw doprowadzi do po-

mylnego koca, wykona naley
okoo czterdziestu waciwych
czynnoci na ponad dwudziestu

obiektach, a na koniec wydeduko-
wa na podstawie ukadu okreso-

wego pierwiastków czterocyfrowy

szyfr otwierajcy drzwi. Chopaki
wycofali si po angielsku z amery-

kaskim "We’ll be back" na us-

tach...

The Riddle...” jest trudna, ma-
niacko skomplikowana i zamknie
usta tym, co pomstowali na banal-

no przygodówek.

Mózgiem caego projektu jest

Lee Sheldon (znany jako autor

scenariuszy do popularnego w la-

tach siedemdziesitych serialu

Anioki Charliego i niektórych od-

cinków Star Trek: The Next Gene-
ration). W The Riddle..." oprócz
tego, e by jednym z pomysodaw-
ców, napisa cay scenariusz jak

i bardzo porzdny podrcznik uyt-
kownika, zarzdza filmowaniem,

obsadzaniem ról oraz zagra sobie

jednego z mnichów w Sikkim.

Gr cechuje profesjonalizm wy-
konania, co przejawia si choby
w duej dbaoci o szczegóy. Pod-
czas gdy w Touche" wszystkie

kunie ze wzgldów oszczdno-
ciowych wyglday tak samo, kady
Posh Express jest w The Riddle...”

urzdzony w swoim wasnym regio-

nalnym stylu, co wicej Chiczyk,
jeli mówi po angielsku to z chi-
skim akcentem, angielszczyzna
Niemca w Gdasku jest niemiecka,

a hindusi mówi po swojemu.
Graficznie gra jest rewelacyjna -

digitalizowane postacie poruszajce
si na tle penych detali renderowa-

nych scenerii. Do czsto w ma-
ych ramkach pojawiaj si zblie-

nia, pokazujce emocje na twarzy

postaci. Muzyka równie trzyma po-

ziom, cho tutaj mona mie zas-

trzeenia, e jest to chyba tylko je-

den motyw i do tego rzadko kiedy

odgrywany. Dialogi w grze s inteli-

gentne i stanowi mocn stron pro-

duktu. Jest jednak jednoczenie nie-

pokojcym fakt, i The Riddle...” to

ju która z kolei gra przygodowa,

(niechlubn tradycj zapocztkowa
bodaje doskonay skdind "Re-

turn to Zork”), w której nie ma moli-
woci wczenia opcji tekstu. Twórcy
gier zdaj si zapomina, e istnieje

równie rynek nieanglojzyczny. Ko-

lejnym przeoczeniem jest niemo-
no przerwania cut-scenów.

Gównym bohaterem "Zagadki

mistrza Lu” jest posta autentyczna
- Robert Ripley, z zawodu rysow-

nik, który zdoby bajeczn fortun
pocztkowo na szkicowaniu, a po-

tem równie na kolekcjonowaniu

w swych synnych gabinetach
osobliwoci, dziwactw tego wiata.
W swoich podróowa by prawie

wszdzie i fakt, e w grze wszdzie
go znaj i witaj nie jest przesadzo-

ny. By zafascynowany Chinami,

a przede wszystkim Chinkami...

Jest rok 1936. Ripley musi od-

nale i ocali przed chccymi go
zabi zoczycami magiczny taliz-

man - piecz imperatora Chin,

która ukryta zostaa w jego gro-

bowcu. Gdzie jest grób nie wiado-
mo, gdy dostp do niego zamas-
kowa tysiclecia wczeniej chi-
ski mdrzec - mistrz Lu. Jakkol-

wiek trudn zagadk uoyby jed-

nake czowiek, drugi czowiek
moe j rozwiza...

Dixie

THE RIDDLE
OF MASTER LU

-
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i» o naszej egzekucji,

1*tym, co si z nami
lóniej stao i zacznie-
ny brn t kadym
olejnym Krokiem co-

tz gbiej bocie
K^aotowanym *przez

zaonego nkukowcar

iszem

Frankenstein

Through
Hic Iransttions Hrcfcrcnces

Powie Mary Shelley docze-
kaa si wielu adaptacji filmo-

wych, niektóre z nich byy gor-

sze inne lepsze, jednak wszys-
tkie miay wci t sam powta-
rzajc si wad: wycigay
sensacj zapominajc o ukry-

tym przesaniu. Po przeczytaniu
ksiki pierwszym moim spos-
trzeeniem byo to, e tak na
dobr spraw, nie jest to opo-
wie o jakim tam potworze,
którego stworzy doktor Fran-

kenstein, ale o realnym potwo-
rze jakim jest sam czowiek,
a którego przedstawicielem jest

wyej wspomniany naukowiec.
Moje rozterki pogbiay si

z kadym kolejnym filmem, a
do roku 1994, kiedy na ekra-

nach ukaza si film „Mary
Shelley s Frankenstein” z Ro-
bertem De Niro w roli potwora.

Obraz w nim zaprezentowany
okaza si by szalenie blisko

powieci, co mnie

czekam wikszego postpu
w dziedzinie adaptacji tej ponu-
rej opowieci, gdy pod koniec
1995 roku wydana zostaa gra

przygodowa „FRANKENSTEIN:
Through the Eyes of the Mon-
ster”, o której chciabym par
zda napisa.
JAK TO JEST BY W
RODKU INNEGO CIAA?
Wcielamy si w posta potwo-

ra stworzonego przez szalonego
doktora. Przez ca gr obraz
prezentowany bdzie w pier-

wszej osobie. Nasze oczy pod-
czas gry ujrz dokadnie rende-

rowane miejsca, na tle których

pojawi si sfilmowane obrazy
Dr. Frankensteina, jego drabów
i jeszcze kilku osób, o których

nie chciabym teraz mówi, gdy
zepsubym zabaw.
Z pocztku sposób rozgrywki

moe wyda si nudny, jednak
nic bardziej mylnego. Bezludne
pomieszczenia, statyczno
poszczególnych lokacji i harmo-
nijna cisza ma tworzy w grze

nastrój napicia i tajemniczoci
- ten, kto to dostrzee, dozna
wspaniaego uczucia odkrywa-

Hp Mn
nia zagadki. Tak jak w ksi-
kach, w grze stopniowo odkry-

wa bdziemy kolejne stronice

przygody.

Troch niemrawe poruszanie
si, wykonywanie czynnoci,
przechodzenie „co lokacj”
wspaniale oddaj zachowanie
stworzonego potwora, w które-

go przyszo nam si wcieli. Za-
uwamy, e jako taki oywiony
czowiek mylimy sprawnie jed-

nak mamy problemy z przeka-

zaniem ich na
tego e czujemy
cie. poruszamy
sprawnie, na ile

nasze

s akcje dziejce si na monito-
rze. W ten sposób zostaa zbu-

dowana interakcja ze stworzo-

nym w grze wiatem i dziaa tak

jak powinna. Nie naley narze-

ka, e nic si fizycznie nie

dzieje, wszak nawet w pustym
pomieszczeniu zachodz w nas
wszelkiego rodzaju procesy
mylowe: co tu si dzieje?

gdzie ja jestem? Boe, jakie to

potworne! - dynamika przenie-

siona zostaa na mylowy po-
ziom zabawy. Obrazy, miejsca,

dwiki oddziaywaj na nasz
psychik i wymaga bd my-
lenia, a nie natychmiastowych,
zrcznociowych posuni.
Cay dramat rozegra si w ob-

rbie zamku szalonego naukow-
ca. Wszystkie komnaty, ta,

przedmioty, zostay fantastycz-

nie dopracowane i pozwalaj
faktycznie odnale si w wyk-
reowanym wiecie. Podczas gry

bdziemy odkrywa kolejne lo-

kacje. Na pocztku teren nasze-

go dziaania bdzie ograniczo-

ny, jednak w miar upywu cza-

su znajdziemy tajne przejcia,

korytarze i miejsca. Z kad

znalezion notatk b-
dziemy odkrywa
prawd o obdnych
dowiadczeniach na-

szego twórcy, w ten

sposoo stopniowo
zbliajc si do ukry-

te] prawdy. Dowiemy

jfit

bocie

vwfsz-
graczem

sce-
- tego si nie da

unikn - pozwala nam na swo-
bodne „poruszanie si”. Ze
wzgldu ha nie sprecyzowane
na pocztku zadanie kady mo-
e postpowa nieco inaczej,

jednak w miar rozwoju sytuacji

zostajemy naprowadzeni na tory

wyznaczone przez scenariusz.

Z pocztku nie wiemy, o co
chodzi. Owszem, dociera do
nas to, e szalony naukowiec
nas oywi i e uczestniczymy
w koszmarnym eksperymencie,
jednak czujemy si troszeczk
zagubieni. Poprzez odkrywane
obrazy, zapiski, miejsca, wypo-
wiedzi zaczynamy czu stop-

niowe obrzydzenie, a póniej
nienawi do doktora. Niestety

scenariusz gry nie przewiduje
tego, e od razu rzucimy si na
naszego twórc, czy te pope-
nimy samobójstwo - a moe
co nas od tego powstrzymuje?
(jest co takiego, ale to zosta-

nie wyjanione dopiero pod ko-

niec gry).

Fabua jest ciekawa, jednake
obarczona wspomnianym ukie-

runkowaniem moe niektórych

malkontentów zrazi do siebie.
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Zaoenie zostao postawione:
gracz jako gówny bohater chce
dowiedzie si jak najwicej
0 tym, co si dzieje. Jeeli to za-

oenie zostanie przez grajce-
go przeknite, to dalej gwaran-
towana jest wyjtkowo ciekawa
1 dajca mu pole do umysowe-
go popisu fabua - fantastyczny

nastrój tajemnicy i grozy.

Gra jest pena zagadek. Nale-

y czy fakty, stara si dot-

rze do wszystkich lokacji nap-

rawd olbrzymiego zamku,
wykreowanego specjalnie dla

gracza i odkry to kim w rze-

czywistoci sta si doktor -

fascynujca mroczna podró.
Chyl gow przed autorami

scenariusza, którym udao j&i

odda atmosfer powieci i fti-

mo tego, e w wielu miejscach
odbiega od oryginau, tworzy ^
jednak now jako w przeka-

zie historii o Dr. Frankensteinie.

Serdecznie polecam wszystkim
mionikom dobrej powieci,
a przede wszystkim fanatykom
gatunków: grozy i zagadek de-

tektywistycznych.

EMILU
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G
dy tylko dostaem
„Sea Legends” w swo-
je rce, mój wzrok
przykua okadka, na
której widnia wspania-

y okrt suncy po
wzburzonym morzu. Wyobra-
nia zacza dziaa. Obraz og-
nistego nieba przyniós ze sob
odgosy wystrzaów armatnich
i zapach poncych okrtów.
Dwa skrzyowane olbrzymie
ostrza natychmiast sprowoko-
way wyobrani do przeniesie-

nia si w sam rodek abordau,
gdzie usyszaem szczk krzy-

owanych kling, jki ranionych
przeciwników i opot agli. Na-
pis, którego faktura przypomina
roztopione zoto, widniejcy
nad sylwetk statku przywoa
pasjonujcy nastrój odkrywania
tajemnicy olbrzymich skarbów,
sekretnych map z „X" bdcym
tak oczywistym wskanikiem
przyszego bogactwa i tego
wszystkiego, co nas fascynuje
w opowieciach o piratach.

To bya moja wyobrania, jed-

nak po uruchomieniu samej gry
wiat, który sobie zbudowaem,
nie rozwia si, a nawet powiem
wicej, zosta
WYPENIONY KONKRETN
OPOWIECI

Historia nasza rozpoczyna si
w roku 1667, kiedy jako mody
kapitan Richard Gray wypywa-
my statkiem Jej Wysokoci na
Barbados - miejsce naszej su-
by ku chwale Korony Anglii.

Tamtejsze czasy nie nale
do najspokojniejszych. Hisz-

paska dominacja na morzach
mina, ustpujc przymierzu
Francji i Holandii. Krok po kro-

ku zdobywane byy kolejne ko-
lonie Nowego wiata przez ok-

rty tych dwóch flot. Anglia
znajdowaa si wtedy w poli-

tycznym kryzysie, jednake sto-

sujc zasad przymusowego
werbunku szybko zacza po-
wiksza swoj flot.

We wszystkich trzech pa-
stwach rozpocz si wycig
i to nie o byle jak stawk, ale

0 przejcie sukcesji po Hiszpa-
nii w Nowym wiecie. Pen pu-
l móg zgarn tylko ten, kto

zwyciy na morzu. W tych la-

tach morze byo czstym
wiadkiem walk, rzezi, strate-

gicznych posuni, nielegal-

nych interesów i buntów zaogi
prowadzcych najczciej do
zmiany kapitana lub bandery na
Jolly Roger, oznaczajcej roz-

poczcie kariery korsarza.

W takich to czasach przyjdzie

nam rozpocz sub w Mary-
narce Królewskiej. Nasze losy

z pozoru okrelone, w trakcie

przygody zaczn traci swój
stateczny charakter. Szlachetne
postpowanie, zrozumiae i wy-
magane w Starym wiecie, zde-
rzy si ze przeobraon kultur
ludzi Nowego wiata. Na ka-
dym kroku dostrzeemy nies-

prawiedliwo, korupcj, ciem-
ne sprawy, machlojki i intrygi.

Wiele razy bdziemy musieli

stan przed dylematem: czy
utraci ycie zachowujc ho-
nor, czy te sta si piratem

1 postpowa na wasn rk.
Wanie ta wolno wyboru

nasze| drogi yciowej jest najlep-

sza w grze. Owszem moemy
postpowa wedug ustalonego
przez autorów scenariusza i pod-

da si przygotowanej intrydze.

Ale moemy te rozpocz was-
n opowie, zrywajc ze swoj
przeszoci i podejmujc karie-

r handlarza lub pirata, którego
losy i dokonania utrwal nasze
nazwisko w historii.

CO MY TU MAMY?
Jakkolwiek potocz si nasze

losy, bdziemy musieli czsto za-

wija do portów. Tutaj bdziemy
rozmawia z reprezentantami
miejscowych wadz, z karczma-
rzami I ich gomi, kupcami, han-
dlarzami broni, szefami stoczni

i wielu innymi idywduami. B-
dziemy mogli kupowa towary
próbujc sprzeda je w innych
portach, w ten sposób stajc si
handlarzami. Take urodzeni pira-

ci bd mogli znale co dla sie-

bie, wszak nikt nie zabroni zdo-
bywa fortec - mona, oprócz
grabienia statków, najeda na
porty, zyskujc w ten sposób sa-
w, pienidze, ale i kilka zer na
licie goczym. Kariera owcy
nagród take stoi przed nami ot-

worem - cae mnóstwo
moliwoci.
Bdziemy mogli

odwiedzi synny
Port Royal, spot-

ka si oko w oko
ze sawami pirac-

kiego rzemiosa, a na-

"

wet skrzyowa szable
w pojedynku z niejednym z nich.

Wszystko przedstawione adn,
troszeczk komiksow grafik
i dosy specyficzn muzyk.
Charakter obu wyda mi si sza-

lenia znajomy I nic dziwnego.
Wszak gr tworzy zespó ludzi

majcych pochodzenie rosyj-

skie - czuje si klimat kreskó-

4

wek wschodniego ssiada. Kie-

dy mielimy tego do oporu, dzi-

siaj jest to rzadko spotykana
barwa w grach - z pewnoci
i ten element nadaje grze uroku
podobnego do tego z rosyjsko-

jzycznej wersji „Trzech musz-
kieterów”.

Gra zawiera w sobie wspania-

y aromat morskich opowieci,
które snuje si w zimowe wie-
czory przy kominku. Kiedy
spogldajc na obraz ze wspa-
niaym okrtem flagowym koy-
szcym si na wzburzonym mo-
rzu zapadamy si w wiecie ma-
rze, które zici si mog si
tylko w cudownych opowiada-
niach o piratach I ukrytych skar-

bach. Moliwo faktycznego
tworzenia podczas gry wasnej
historii jest czynnikiem wyró-
niajcym „Sea Legends” od in-

nych gier przygodowych z linio-

wymi scenariuszami, a ele-

menty handlowe mog by
szalonym wyzwaniem dla

morskich strategów.

EMILUS

P.S. Ttoch szkoda, e nie
zostaa stworzona pena
polska wersja gry, no i e tytu
nie zosta przetumaczony na:

„Morskie Opowieci”. Mnie i kil-

ku znajomym:osobom z brany
wydawaby si bardziej adek-
watny od „Legendy Mórz”.



Philip Nahj, naukowiec wojsko-

wy, przed kilkoma laty sta si koz-

em ofiarnym w aferze militarnej,

która spowodowaa kataklizm na
miar Atlantydy. Nahj wynalaz bo-

wiem rewelacyjn bro X, która

stworzya dla walczcej Federacji

nowe nadzieje na wygran, jed-

nake podczas testowania jej pro-

totypu nastpiy znaczne zaburze-

nia atmosferyczne. Zda on wic
raport o niebezpieczestwie gene-
raowi Edwardsowi, jednake ten

nie odwoa rozkazu instalacji no-

wej broni na pojazdach marynarki

wojennej. Ju pierwszy strza do-

kona zagady, jego skutkiem sta
si potop trwajcy wiele lat. Nasz
bohater zosta aresztowany jako

rzekomy sprawca katastrofy i osa-

dzony w karcerze na stacji wi-
ziennej ALPHA 16. Statystyki po-

eksplozyjne byy, delikatnie mó-
wic, niewyobraalnie tragiczne.

Otó przez kilka lat deszczów 98%
powierzchni Ziemii pokrya woda,
a tyle samo procent jej mieszka-
ców zakoczyo swe ycie. Przet-

rwali tylko najbogatsi, najgorsi

oraz inynierowie, którzy zdyli
wybudowa podwodne kolonie.

Od tej pory Ziemia zacza stano-

wi idealne miejsce ucieczki dla

galaktycznych najemników i mor-

derców, bo gdzie atwiej ukry si
przed pocigiem, jak nie pod wo-
d. Od tej pory nasza planeta za-

cza by zwana „WETLANDS"
czyli mokre ldy. Tylko jeden czo-
wiek by w stanie zatrzyma zaga-
d. By to geniusz siedzcy od lat

w wizieniu i obmylajcy okrutn
zemst. Kilka godzin temu kto
pomóg mu w ucieczce i rada Fe-

deracji musiaa co z tym zrobi.

Jako najlepszego czowieka, który

potrafiby dosta Nahja wybrano
Ciebie. Twoja misja to namierzy
i unieszkodliwi go uywajc
wszystkich dostpnych w danej

chwili rodków. Pozostaje Ci przy-

gotowa bro i zapu si
w mroczne obszary podwodnego
wiata WETLANDS.
Wydana przez New World

Computing gra, to typowa CD-
ROM-owa strzelanka z przerywni-

kami filmowymi. Na pocztku po-

mylaem, e firma NWC stworzya
sequel do „Cyberii". Te charakte-

rystyczne etapy strzelane, prze-

rywniki, system sterowania oraz

muzyka sprawiy na mnie wanie
takie wraenie. „CYBERIA" naley
do zbioru gier przeze mnie ubia-

nych, jednake w komputerowym
wiecie czas upywa szybko, moe
nawet zbyt szybko i takie powiele-

nie tematu to istny dramat, jeli nie

horror. Jednake jest w tym prog-

ramie co, co potrafi utrzyma gra-

cza przy komputerze.

Sama rozgrywka skada si
z charakterystycznych etapów.
W naszym pocigu za kryminalis-

t dysponujemy szerok gam
dobrze uzbrojonych futurystycz-

nych pojazdów podwodnych i la-

tajcych. W walce spotkamy wie-

lu przeciwników, a nie bd to

wycznie ludzie. „Wetlands" to

krótko mówic ciekawa kombi-
nacja pojedynków zrcznocio-
wych poczonych w bogat i in-

trygujc fabu.
Grafika owszem - adna, gów-

nie renderowana, animacja sce-

nek filmowych to cudeko w swo-

im rodzaju. Gdy w „Cyberii" ren-

derowane postacie wyglday
sztywno, w „Wetlands” animato-
rzy stworzyli postacie rysowane
rcznie. Naley bardzo pochwali
grafików, którzy nadali postaciom
gry dusz i trafnie odwzorowa
naturalne ruchy ludzkie. Na przyk-

ad gdy bohater znajduje si na
jednej ze stacji, nastpuje
wstrzs. Posta odruchowo zasa-
nia twarz i robi typowy unik z na-

turalnoci ruchów godn nala-
downictwa. Zamieszczone ilus-

tracje z gry oddadz cz panu-
jcej w niej atmosfery.

Muzyka i efekty dwikowe sto-

j na waciwym poziomie. W grze

oprócz odgosów strzaów lasera

i wybuchajcych wrogów jest duo
dialogów. cieka dwikowa pa-
suje do przebiegu akcji, jest szyb-

ka i wprawia gracza w nastrój ty-

powy dla gier zrcznociowych.
„Wetlands" polecam wszystkim

tym, którym podobaa si „Cybe-
ria", gdy na pewno gra speni ich

oczekiwania. Jest zreszt od „Cy-

berii" wiele ciekawsza i bogatsza.

Natomiast osobom niezaintere-

sowanym tym tematem radz po
prostu poczeka najak inn gr...

Szatan

P.S.1 . Firma MIRAGE chce chy-

ba straci kilku klientów, gdy jako

instrukcj w jzyku polskim, jak
chwali si na naklejce dodaje do
gry jedn kiepskiej jakoci odbit
na ksero kartk A4 z tumacze-
niem nazw wskaników ekrano-

wych oraz kilku klawiszy uywa-
nych w grze. ZGROZA!

2. „Wetlands” ma regulowany
poziom trudnoci, jednake nawet
na najniszym sterowanie i celne

strzelanie z batyskafu (etap wi-

dziany z góry) graniczy z cudem.
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ajwikszym wynalazkiem
XX wieku w dziedzinie

sprztu militarnego nie

jest. jak niektórzy zoliw-
cy mog twierdzi, pro-

I ca, ale wanie helikop-

ter, latajce cudo potrafice dotrze
wszdzie - no moe pod wod nie

poradziby sobie za dobrze.

Te wspaniae maszyny latajce

zatrudniane s w wielu dziedzi-

nach, ratujc ycie, ale te i je za-

bierajc. Nie ma lepszego przeciw-

nika dla czogów ponad helikopte-

ry, specjalne grupy komandosów
gównie z ich usug korzystaj, gdy
trzeba na miejsce akcji dosta si
szybko i równie szybko si stamtd
zwin. Helikoptery stay si dzisiaj

powietrzn kawaleri, gotow
wszdzie dotrze na czas.

Najlepszym sporód nich jest

zdecydowanie model Apache. jed-

nake dla marzycieli firma CORE
Design przygotowaa gr, w której

w nasze rzdne krwi paluszki dos-

tanie si latajce dzieo sztuki:

AH-73M Thunderhawk.
Pod tym pseudonimem kryje si

wysoce wyspecjalizowana jednos-

tka latajca (helikopter uderzenio-

wy), której predyspozycje pozwa-
laj wykonywa zadania we
ws2ystkich rejonach kuli ziemskiej.

Thunderhawk wyprodukowany
zosta 8 kwietnia 1 998 roku w USA
i przeszed pod rozkazy NATO.
Rok póniej przeznaczony do

zada najwyszej wagi pilot o kryp-

tonimie: FIRESTORM ONE (o To-

bie mowa graczu!), przejmuje ma-
szyn AH-73M w swoje rce - naj-

wysi generaowie NATO pokada-

j wielkie nadzieje w tym fakcie.

Teraz Ty jako najlepszy pilot

NATO bdziesz musia wykaza
si najwysz gotowoci 24 go-

dziny na dob. Wiedz tylko tyle, e
w kadej chwili moe przyj roz-

kaz, kierujcy Ciebie i Twoj ma-
szyn do jednego z omiu rejonów

zapalnych na wiecie - czy jeste
na to przygotowany?

Jeeli tak, to wcz komputer,

na uszy zaó suchawki podczo-
ne pod wyjcie audio z CD-ROM-
u, uruchom gr „Firestorm: Thun-
derhawk 2”

i

DAJ SI PONIE EMOCJOM
Patrzc na gr z perspektywy

tygodnia cigego grania mona
dostrzec ca mas pracy, jak
woyli producenci, aby tylko za-

dowoli gracza. Nie, nie kadego,
tylko tych z elitarnej grupy mioni-
ków: radosnego terkotu Vulcana
miarowo wypluwajcego serie po-

cisków, samonaprowadzajcych
rakiet Hellfire mionie dcych
do celu oraz byskajcych pomie-
ni, które zawsze otaczaj swoj
opiek przegranych wrogów.
Wanie do tej grupy graczy, na-

zywanych pospolicie: tymi, co to

graj w strzelanki, kierowany jest

„Firestorm”.

W trakcie pierwszego lotu mo-
emy ulec zudnemu wraeniu, e
program jest symulatorem lotu

migowcem, jednak nic podobne-
go. Tak jak synny „Comanche" by
tylko strzelank udajc symula-
tor, tak samo jest z „Thunderhaw-
kiem 2"

i tego naley si trzyma
kupujc gr.
Owszem sposób generowania

obrazu i moliwo, w rzeczy sa-

mej, sterowania migowcem mog
sugerowa symulacj. Biorc jed-

nak pod uwag to, e klawiszami

sucymi do obsugi s tylko te od
kierunków, cigu, wyboru kolejne-

go celu i odpaleniu rakiety - reszta

to opcje techniczne zwizane z ge-

nerowaniem grafiki, a nie z sam
technik lotu - jasno moemy po-

wiedzie, e mamy do czynienia ze
STRZELANK,
ALE JAK DOBR!

Graficznie gra zrobiona jest

o niebo lepiej od „Comanche’a",
którego grafika w niskiej rozdziel-

czoci wyglda miesznie w po-

równaniu z „ostrym jak yleta" ob-

razem w wysokiej rozdzielczoci

z „Thunderhawka 2”.

Wszystkie obiekty, jakie napot-

kamy podczas lotu, bd zachwy-
cay starannoci wykonania, heli-

koptery, czogi, wyrzutnie rakiet, ok-

rty, wystrzeliwane rakiety, td. To
samo dotyczy starannych animacji

eksplozji. Wyobracie sobie, e
podczas jednego z rutynowych lo-

tów udao mi si dziakiem ci
wie przekanikow, a po piknej

eksplozji nie znikna pozostawia-

jc po sobie czarn dziur w ziemi

-jak to bywao w dotychczasowych
produkcjach - ale z gracj zamaa
si w pó i runa w moj stron,
niszczc drogocenny sprzt,
a mnie pozbawiajc kolejnego

komputerowego ycia - cudo!

Oprócz wyjtkowo starannej

i dobrze oddajcej wizualn stron
rozkoszy latania helikopterem grafi-

ki, na pochway zasuguje take mu-
zyka, która zostaa zapisana na
ciece dwikowej - tu nie ma o co
si rozpisywa jest dobra, nadaje

rytm temu, co si dzieje na ekranie.

Oczywicie adna strzelank
nie obyaby si bez dynamicznej
akcji. W grze dowiadczycie mor-
derczych zmaga w powietrzu.

Naprawd to, co si bdzie dziao
w trakcie kadej misji, to istne wo-
jenne pieko - pod jednym warun-
kiem, e wybrany zostanie poziom
trudnoci: HARD - to co dla

prawdziwych mczyzn.
Gra jest wybitn strzelank uda-

jc symulacj migowca, z dos-
kona grafik, dobr muzyk
i zrónicowanymi misjami, które

„rzucaj” umys gracza w wiat
wojennej poogi i morderczej wal-

ki... Odszukaj cel, namierz i posz-

y!!! - rakiety nigdy si nie myl.
EMILUS

Gra uzyskaa rekomendacj!!!

Rekomendowa EMILUS,
potwierdzi Sir Haszak.

Firestor

Thunder Hawk 2



Werewolf
vs ComanchePamitacie jeszcze „Coman-

che"? To taka gra, oparta o tech-

nologi voxel space. Na pewno j
pamitacie, bo producent - firma

Nova Logic - robi co moe, eby-
cie o niej nie zapomnieli. Do gry

wydanej w 1992 roku (a opisanej

przez nas w numerze 1/93) poja-

wia si najpierw seria kolejnych

zestawów scenariuszy, potem ja-

kie sequele, potem w oparciu

o dokadnie t sam bibliotek

graficzn zrobiono symulacj czo-
gu, by w kocu zaproponowa
nam z powrotem migowiec - tym
razem w wersji sieciowej. Problem
tkwi w tym, e w odrónieniu od bi-

gosu wielokrotnie odgrzewana gra

robi si coraz mniej smaczna.
Zacznijmy od faktów. W pudeku

kupuje si dwie gry naraz - jedna

to „Comanche 2.0”, druga to „We-
rewolf”. Kada gra jest na osobnej
pytce CD, co pozwala na gr na
dwóch komputerach naraz - byo-
by to bez sensu, gdyby nie dao
si ich poczy kabelkiem. I rze-

czywicie mona, co pozwala na
gr kilkunastu nawet osób równo-

czenie. Piszemy o tym szerzej

w innym miejscu tego numeru, to-

te eby si nie powtarza odsy-

am wszystkich zainteresowanych

do przegldu gier kabelkowych.

Obie gry nie róni si od siebie

praktycznie niczym. migowce
zachowuj si w powietrzu dok-

adnie tak samo, ich uzbrojenie

równie, jedyna prawdziwa róni-

ca dotyczy... wygldu deski roz-

dzielczej. miechu warte. Misje

w obu przypadkach s inne, ale

nie oszukujmy si - rónice s
kosmetyczne i nie wnosz niczego

nowego do gry.

Tym, co wkurzyo mnie najbar-

dziej, jest niezmieniony

praktycznie wcale prog-

ram generujcy grafik.

Od czasów pierwszej

wersji „Comanche” do-

robiem si mniej wicej
dziesi razy szybszego
komputera i chciabym
widzie jakie tego efek-

ty - tymczasem obraz
widziany ze migowca
po staremu ma rozdziel-

czo 160*200 (to nie

pomyka, w poziomie
rozdzielczo wynosi
160, bo ssiadujce ze

sob piksele s iden-

tyczne, te 200 w pionie

to te nie do koca
prawda, bo obraz w pio-

nie ma 240 pikseli, ale

dua jego cz jest

zasonita przez kabi-

n). Wprawdzie pojawiy

si (ju te jaki czas temu) dymy
snujce si nad wrakami czogów
i migowców, ale nie zmieniaj
one faktu, e grafika jest niemal

taka sama jak bya.
Reasumujc (to taki inny sposób

pisania „podsumowujc”), „W vs
C" to dla mnie duy zawód. Miej-

sce dinozaurów jest w muzeum al-

bo gboko pod ziemi, próby ich

oywienia mijaj si z celem.

Robaquez

TEMPEST 2000
%ie

<V
\

—
\U

j S
|

I

To gra, na któr trzeba zwróci
szczególn uwag. W trakcie jej

testowania zmieniaem zdanie kil-

kakrotnie, poczynajc od totalne-

I go przygnbienia i niechci, a ko-
czc na zadowoleniu i radoci
z dobrej rozrywki. Pozwol sobie

przeledzi wasn ewolucj opinii

na temat „Tempesta 2000”, gdy
podejrzewam, e u innych graczy

bdzie ona przebiega podobnie -

a bd i tacy, którzy znajd spo-

sobnoci na takie zastanawianie,

gdy stan przed dylematem: ku-

pi, czy nie kupi.

„Tempest" to gra zrcznocio-
wa. popularnie nazywana strze-

lank, która po ukazaniu si w ro-

ku 1981 na komputer Atari 800XL
- czy kto pamita jeszcze ten

sprzt? - zdobya ogromn popu-
larno i signa szczytów sprze-

day. Grano w ni na caym wi-
cie. Sam przyznam, e miaem tro-

ch póniej sposobno zagrania

w ni i pamitam, e byem zach-

wycony, ale wtedy to byy inne

czasy.

Dzisiaj otrzymawszy do rk pro-

dukt. który ma by tzw. rema-

keiem, reprodukcj tamtej gry,

podszedem do niej z pewnym
drwicym umieszkiem - cynizm:

choroba dziecicia wieku - nie

bardzo wierzc, e to si moe
jeszcze podoba.
Uruchomiem program, skrzywi-

em si widzc stare efekty gra-

ficzne rodem z omiobitowego
Atari i rozpoczem gr.

Na pocztku wybraem pierwsz
z trzech dostpnych gier-opcji:

Tempest Plus, która jest ulepszon
wersj hitu z tamtych lat. Sterowa-

em zoonym z wektorów
statkiem, który po wys-

trzelaniu wszystkich nad-

latujcych z drugiego ko-
ca tunelu wrogów, prze-

mieszcza si do nastp-
nego etapu-tunelu. Kady
nastpny tunel róni si
ksztatem. Postrzelaem,

polataem, znudziem si.

wyczyem - chaa!
Póniej wybraem nas-

tpn: Tempest 2000, b-
dc ju w peni nowoczesn wer-

sj z roku 1 996. Wyranie gra si
oywia, wypeniane wektory, mi-

goczce kolory, wicej potworów,

dodatkowych gadetów i akcji.

Postrzelaem, polataem, sporo
przeszedem i znowu czuem jaki

niedosyt - co jest, gdzie podzia
si hit, jak gra ma cieszy, kiedy

nie cieszy?

To samo byo z ostatni gr-op-
cj, gdzie gramy przeciwko drugie-

mu graczowi... Wtedy co mnie
tkno i jeszcze raz dokadnie
przeczytaem instrukcj. Okazao
si, e w grze jest muzyka rave -
tak napisano w instrukcji, w rze-

czywistoci jest to „lekkie” techno,

ale dobre. Podczyem dwik
z kompaktu pod wie, przekrci-

em gono na pen moc, zao-
yem suchawki i wczyem gr...

...Graem cay dzie bez przer-

wy, wcigna mnie do nieprzy-

tomnoci. Dopiero z muzyk
z kompaktu odnajdujemy rytm tej

doskonaej strzelanki. Jest w niej

tak zwana MOC. Dynamiczna ak-

cja, mnóstwo kolorów, potwory,

coraz trudniejsze misje, obdna
sadanina ruchów, uników, strza-

ów i wietna muzyka to wanie
„Tempest 2000”.

Polecam j kademu kto gra
w ni na Atari. ale take i tym któ-

rzy nie mieli takiej moliwoci -

naprawd jest dynamiczna. Pomys
i wykonanie proste, ale ile zabawy!

EMILU



U.S.N.F. GOLD MIS SION OBJECTIYE

Tytu giy pozwala na oczeki-
wanie w jaki sposób ulepszo-
nej wersji „U.S. Navy Fighters”
(opisywanego niedawno przez
Rooshkeena, patrz TS 6/95).

I rzeczywicie - mamy do czy-
nienia z kompilacj „U.S. Navy
Fighters & Marin Fighters”,
czyli dwóch gier opartych o ten
sam engine (nawet jakby czo-
wiek chcia to po Polsku napi-

sa, nic lepszego nie wymyli),
a rónicych si lokalizacj ak-

cji. Raz latamy nad Ukrain
i Morzem Czarnym, raz los nas
rzuca na Daleki Wschód, nad
Wyspy Kurylskie.

Poniewa podstawowa wer-
sja gry bya opisywana stosun-
kowo niedawno, nie bd wni-
ka specjalnie w szczegóy. Sy-
mulator dziaa w wysokiej roz-

dzielczoci (nie tylko), wymaga
do mocnego sprztu (wg Ro-
oshkeena minimum 486/50) i 8
megabajtów pamici, cho od
biedy rusza te na czterech.

Niezalenie od tego. któr
wersj gry wybierzemy -

„USNF’ czy „Marin Fighters",

uruchamia si ten sam program
- jedynie raz bez adnego para-
metru, a raz z parametrem /mf.

W takiej sytuacji trudno 9i spo-
dziewa wikszych rónic mi-

dzy obydwoma symulatorami.
Oczywicie jakie s - korzysta
si z innych samolotów (wresz-
cie pojawiaj si VSTOL-e - Har-

rier i Jak 141) i na ekranie jako
ta mamy nieco inn grafik.
W powietrzu mona czasem
mie wtpliwoci, w co si gra.

Warto zwróci uwag na jesz-

cze jedn rzecz - w odrónieniu
od wersji „USNF” opisywanej
w zeszym roku, wreszcie
w pudeku pojawia si
ksieczka z rozpi-

sanymi klawi-

szami i ich

znaczeniem.
Na okadce
ma wpraw-
dzie napisane
„Marin Fighters

1
’, ale nie

naley si da zwie pozorom -

to jest wanie ta nieszczsna
klawiszologia, której zabrako
nam rok temu. Sama taka klawi-

szologia wystarczyaby, eby
sprzedawa gr jako wersj
„Gold ’, a tu jeszcze dostalimy
do rki zupenie now kampani!
Na koniec uwaga dla

(nie)szczliwych posiadaczy
GUS-a. Gra nie obsuguje go -

dopóki nie zainstalujecie u sie-

bie nowych driverów. które

mona cign z naszego

BBS-u lub bezporednio z ser-

wera Gravisa: http://www.gra-
vis.com (plik nazywa si us-
nfgus.zip).

Wprawdzie gra ma ju rok, co
w tak szybko zmieniajcym si
rodowisku ma niebagatelny
wpyw na jako, ale cigle si
znakomicie broni - kto nie kupi
jej w zeszym roku, moe si
nad tym teraz spokojnie zasta-

nowi.

Robaguez PC 486 DX 33 8 MB. SVGA. SB

Szeroki wybór czytników: ATAPI-IDE, SCSI (2,4, 5,6 x speed)

CD-ROM
TOSHIBA, GOLDSTAR, PHILIPS, TEAC, SONY

Profesjonalne, Amatorskie, Dla wszystkich

KIMTV DUliKOUI€
SOUND BALSTER, ADYANCED GRAVIS, TURTLE BEACH

Surround System, 3D Sound System

GONIKI KOMPUTCROUK
Aktywne od 4 Wat do 240 Wat

' s.c.

ul. Nowogrodzka 4. W-wa
tel. (0-22) 622-33-92

tel./fax (0-22) 628-80-74



P
o raz drugi L.K. Avalon

zabrao si za przygodów-

k bazujc na grafice fo-

torealistycznej (jak to

rzekliby redaktorzy

z "Wielkiego Szu”), czy jak kto woli

na zwykych, skanowanych zdj-
ciach. Pierwszym takim przedsiw-

TEMPLARIUSZY
ziciem by opisywany ju przeze

mnie "Sen", który, o ile pamitacie,

przypad mi do gustu.

A jak wypad "Skarb Templariu-

szy"? W wietle poprzednich pro-

dukcji (na licencji niezapomnianych

Zeppelin Games) nie jest najgorzej.

Poruszamy si w okolicach tajem-

niczego zamku legendarnych za-

konników odkrywajc, powiedzmy
sobie od razu, róne sekrety.

W tym celu ekran zosta podzielony

na dwie czci - cz wizualn
i uytkow. Ta druga zawiera infor-

macje o zawartoci kieszeni Twego
bohatera, czasie pozostaym do
wykonania zadania, ikony czynno-
ci i pasek, nazwijmy go percepcyj-

ny. Odczytujemy z niego wszelkie

spostrzeenia postaci prowadzo-

nej, ewentualnie monologi wew-
ntrzne, bd w najlepszym wy-

padku pseudo-dialogi. Jak to

wszystko wyszo w praniu? Miano-

wicie fundamentem, na którym stoi

cae poruszanie si, patrzenie

i uywanie przedmiotów jest

wskanik myszy. Zgadza si, brzmi

to jak bana, obleczony nie papie-

rem toaletowym a celofanem, ale

dostosowuj si do terminologii au-

torów gry. W kadym razie wska-
nik musimy wlec po caym ekranie,

eby znale jakikolwiek przed-

miot, najczciej wielkoci kilku pik-

seli. To samo dotyczy zmiany lo-

kacji - jeli yczysz sobie przespa-

cerowa si drog do kocioa, mu-
sisz najpierw wycelowa wskanik
dokadnie tam, gdzie programista

zaplanowa drog i wcisn klawisz

myszy. W przeciwiestwie do naj-

nowszych tego typu przygodówek.

nie wystarczy przesun "strzak"

w to miejsce, a komputer automa-

tycznie zasygnalizuje moliwo
wdrówki drog; musisz wycelo-

wa, przycisn, poczeka na ko-

munikat lub jego brak i szuka tak

do upadego. Czy to nie urocze?

Tak tradycj ju ustanowia Ta-
jemnica statuetki” na pececie, ale

to byo dawno... Lecz nic to, idmy
dalej. Sama grafika, czy raczej

przeniesione na posta cyfrow
zdjcia s przyzwoitej jakoci i mo-
e nie zachwycaj, ale na szcz-
cie nie zauwayem na nich plam

po kawie, czy odcisków palców mu-
zyka. Staranno chwalebna. Tyle

tylko, e znowu caa praca zostaa

zmarnowana moim zdaniem. Tak

jak we "nie" s to jednak tylko

zdjcia. Nie spotkaem w trakcie

gry adnych postaci, zwierzt, nie

spostrzegem adnych animacji,

zmian ta, czyli adnej z rzeczy, któ-

re s pierwiastkiem oywiajcym
gr. Owszem, "porozmawia-
em^ kowalem i nawet "usysza-

em” bekot chopów z knajpy. Ale

odbyo si to za pomoc niezast-

pionego paska na dole ekranu. Tyl-

ko czy o to nam chodzi? Nie wyma-
gam od razu eby Linda gra kowa-

la, a Jagn Sharon Stone, ale na li-

to bosk - moe troch grafiki?

0 ile taka ignorancja bya uspra-

wiedliwiona, a moe nawet zrozu-

miaa w mistycznym "nie”, o tyle

w grze przedstawiajcej zwyk
wiosk pen ludzi - ju nie. W ten

sposób gra zamiast by zajmujca
1 wcigajca wymusza przypinanie

szelek do powiek. Rol przekonuj-

cej grafiki obrazuje choby gra

"Shadow of the Comet". Zgoda -

pecetowa, ale wcale nie bya to po-

wana produkcja. Potrafiono nato-

miast odda klimat prozy Lovecraf-

ta prostymi chwytami. Autorzy

"Skarbu Templariuszy” poszli na

atwizn - skaner, Sound Tracker,

asembler i gra gotowa. A jestem

przekonany, e s w stanie zrobi

co przynajmniej na poziomie

"Shadow of the Comet".

Strona dwikowa, niestety, te
zawiedzie kadego, przecitnego
nawet odbiorc muzyki. Po raz ko-

lejny musiaem wczy magneto-
fon, zamiast dwiku z gry.

W "Poltergeicie" zastosowano
sprytn sztuczk - wszystkie ko-

munikaty byy zsamplowane, tak-

e mimo moich sprzeciwów mu-
siaem zostawi dwik Amigi, ale

tutaj nie byo adnego powodu,
ebym si mczy.

Lokacje, w których przyjdzie

niektórym z nas (bo zakadam e
nie wszyscy biegn ju do skle-

pów po egzemplarz) przebywa,
s do nuce, mao oryginalne,

ale przynajmniej logiczne. Autorzy
nie wpadli w mani "skoków

w czasie", czy "przybyszy z Mar-

sa" i caa sceneria sprawia wrae-
nie rzeczywistej. Szkoda tylko, e
mona chodzi w wybrane miej-

sca, i nawet jeli w tle wida dwa
kocioy - moemy wstpi tylko

do jednego. Takie ograniczenia

bardzo irytuj i wymagaj popra-

wy. Np. jeli nie mam jakiego
przedmiotu, czy co innego

przeszkadza mi w zbadaniu studni

bardzo pomocna byaby informac-

ja o tym dawana przez komputer,

a nie ignorowanie prób gracza.

Poza tym gra pena jest wymu-
szonego, raczej suchego humoru,

który nie kwalifikuje si ani do
sownego, ani sytuacyjnego. Takie

tam kaway na poczekaniu nie do-

rastajce do "Teenagenta", a co

dopiero "Monkey Island”.

Jednak nie ma co wznosi rk
ku niebu i lamentujcych paczek -

gra jest jaka jest i lepsza ju nie

bdzie. Chocia moe domoroli

hackerzy podrzuc dla rozrywki do

Internetu patche - "Skarb Templa-

riuszy - Wolf3D level..." Jak na ra-

zie wikszo polskich gier robio-

nych jest przez amatorów zafascy-

nowanych (mniej lub bardziej zdro-

wo) rozrywk komputerow i wyni-

ki nie mog by zaskakujce. Miej-

my nadziej, e ju niedugo.

kruk



Swords of Xeen
Po pitej czci serii "Might &

Magie", która przez znawców kra-

iny Xeen zostaa uznana za jedn
z lepszych, tysice graczy na ca-
ym wiecie czekao na cig dal-

szy. Zanim jednak doczekali si
waciwej kontynuacji, wczeniej
otrzymali dwa falstarty euforii.

Pierwszym bya kompaktowa wer-
sja czci pitej, dopieszczona
graficznie i muzycznie. Drugim
oczywicie wymienita strategia

"Heroes of Might & Magie".
W kocu na pocztku roku 1996
pojawia si - w ogóle nie rekla-

mowana, cichutko wstpujc po
schodach sceny gier komputero-
wych - gra "Swords of Xeen", b-
dca waciw kontynuacj serii

Might & Magie.

W sumie przygldajc si jej

z bliska, czowiek przestaje si dzi-

wi dlaczego bez wikszego
rozgosu zostaa wydana. W rzeczy

samej nie róni si niczym pod
wzgldem graficzno-muzycznym
od ostatniej czci, nawet wizerunki

bohaterów zostay takie same (zdj-
cia w dowodzie zmienia si od cza-

su do czasu na nowe, a tu te same
komunijne fotki). Oczywicie poja-

wiy si nowe potwory, miejsca, wpi-

sano nowe teksty, wymylono kolej-

ny scenariusz i zainkasowano nowe
pienidze, ale to jest w pewnym
sensie naturalne.

Gra nie jest oznaczona przed-

rostkiem "M&M VI” sugerujcym,
e jest to cz szósta. Jednak
ze wzgldu na wydanie przez
NWC i nawizanie do faktów
chronologiczno-osobowych, mo-
na traktowa j jako tak - syg-
nowana jest nazwiskiem Johna
van Caneghema, twórcy serii

Might & Magie.

Tym razem, jako ostatni z boha-
terów zostaniemy przeteleportowa-

ni do krainy HAVEC, gdzie musimy
wypleni zo zasiane wczeniej
przez Lorda Xeena Jeeli tego nie

zrobimy, zo si rozlezie i zere tak-

e krain XEEN - baaardzo "orygi-

nalny" scenariusz!

Wyglda na to, e firma NWC za-

czyna "odcina kupony" od, z mozo-
em wykreowanego wczeniej, sys-

temu fabularnego wydajc kolejne

scenariusze. Ja nie mam nic prze-

ciwko temu, tak dziaa rynek, ale ja-

ko mionik gier RPG szydz sobie

z firmy, która robi swoich oddanych
klientów w przysowiowego balona,

konia, czy innego kartofla. Najpraw-
dopodobniej NWC opierajc si na
tzw. zasadzie bezwadnoci rynku,

wyrzucia nowy produkt, liczc na to,

e zalepieni rzdz kolejnych przy-

gód gracze i tak kupi wszystko, co
wyjdzie, wystarczy eby nawizy-
wao do wiata Xeenu - diaboliczna

przebiego (he, he).

Co bym nie mówi i tak znajdzie

si wielu takich, którzy z przyjem-

noci po raz kolejny "przenios
si” w krain Xeenu i im wanie y-
cz miej zabawy. Innym, którym nie

wystarczy sama zmiana nazw i sce-

nariusza, firma NWC nie dostarczy-

a niczego wicej - no chocia gra-
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fik mogli zmieni na tak w wyso-
kiej rozdzielczoci!

EMILUS

Tough Guy
HURRAAAAM!

Chciaoby si
powiedzie, bo
oto pojawia si nowa
bijatyka. Jednake po-

wiem tylko: a pojawia
si, i na tym skocz.
Po prostu nowy pro-

dukt. Nie jest to rewe-

lacja i przebój na miar
"Street Fighter" czy
"Mortal Kombat”. "To-

ugh Guy" jest zrobiony

na mod tego pierwsze-

go. Podobiestwa do
ulicznego wojownika
znajdziemy na kadym
kroku. Te mamy omiu wojowni-

ków, którzy walcz ze sob w ró-
nych zaktkach wiata - globus

oczywicie jest - aby po pokonaniu
dwóch "ukrytych" wojowników,
przebrn przez etap dodatkowy
(jedzenie makaronu paeczkami na
czas) i stan oko w oko z samym
super-hiper-tajnym, wieccym na
niebiesko duym panem. Po zaat-

wieniu go wyjtkowo kobiecym ude-

rzeniem, moemy ju tylko obejrze
zdjcie rodzinne wszystkich zawod-
ników, przeczyta list tych, którzy

za udzia wzili i poegna si z gr

^ na zawsze.
~

“ Nie za kadym razem pój-

r
- j dzie tak atwo - istnieje mo-

• liwo ustawienia poziomu trud-
'u

\
noci i szybkoci walki - jednak
przejcie gry nawet na najwyszym
poziomie bdzie tylko kwesti cza-

su (krótkiego zreszt). Podany wy-

ej sposób gry jest jednym z trzech

dostpnych. Program oferuje nam
jeszcze walk na dwóch graczy ste-

rowanych przez ludzi i walk turnie-

jow, w której moe wzi udzia
wiksza liczba ludzi.

Na razie po staremu. Przeglda-
jc wojowników jak na doni wida
ich streetfighterowskie pierwowzo-
ry: Yun mnich z Chin to Dhalsim:

Stan z Rosji walczy jak Zangief;

Sheana, Amerykanka naleca do
komandosów, fryzur i zachowa-
niem jest uderzajco podobna do
Guile’a; a dziecinna gimnastyczka

Madiesha z Rumunii porusza si ni-

czym Chun-Li; taka "Dynastia” - nic

tylko domyla si kto z kim

i czyim jest synem.
Ogólnie gra wyglda na

klona, kalk "Street Fig-

htera 2"
i to rodzi

niepokój, nie-

ch i al -

w sumie nawet w samym "SF2”
wprowadzono postp, wszak pow-
sta "SF2Turbo". a tutaj prosz nic

tylko stanie w miejscu.

Z nowych rzeczy zostao wpro-

wadzone tzw. zblienie akcji (po-

wikszenie wybranej czci ekra-

nu), w momentach gdy dochodzi do
walki w kontakcie - mionicy auto-

matów znaj ten efekt - poprawia to

realizm walki, teraz mona zaobser-
wowa dokadnie jak s wyprowa-
dzane ciosy. To rozwizanie ma jed-

nak swoje wady, poprzez powik-
szenie punktów na ekranie uzysku-

je si czasami dosy niewyrany,
mao czytelny obraz, co zamiast
uatwia, utrudnia gr.

Oprócz tego dodano pasek mo-
cy, dziki której regenerujemy na-

sze obraenia. Gdy masz mao si

witalnych, moesz przytrzyma na
raz klawisze odpowiadajce za któ-r z nóg i rk, aby w ten sposób
skoncentrowa si na odzyskiwaniu

straconej siy - podczas tej czyn-

noci musimy sta w miejscu, przez

co jestemy naraeni na ataki prze-

ciwnika.

"Tough Guy" nie jest niczym no-

wym. Gra si tak, jakbymy oglda-
li kolejny raz ten sam odcinek

Dynastii". Nowa grafika, no-

we plenery, nowe ciosy

specjalne, ale czego
w tym brak - chyba

pomysu.

EMILUS

4 &
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co
najlepsze

Najlepsze gry dotr do Ciebie najprostsz z moliwych dróg:

do domu, za zaliczeniem pocztowym.
Wystarczy wypeni kupon i wysa go na adres:

WYSYKOWA SPRZEDA WYDAWNICTW KOMPUTEROWYCH
WYDAWNICTWO Bojkok. ul. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa

lilfl
Tytu gry:

1942 Pacific Air War
Armored Fist

Batman Retums
BC Racers

Big RedAdventure

Blade of Destiny

Bureau 13

Buzz Aldrin’s Race into S.

Cannon Fodder 2

Colonization/PL

Comanche
Christmas Lemmings 94/95

Cuckoo Zoo/ PL
Desert Strike

Dracula

F-14 Fleet Defender

F-15 Strike Eagle III

Fields of Giory

Fight Of Amazon Oueen
Football Glory

Frontier Elit II

Guity

Hand of Fate/PL

Hannibal /PL

Harpoon II

Hired Guns
Humans 2

IndyCar Racing

Innocent

Ishar 2

KA-50 Hokum
Kasparov’s Gambit

Kingmaker

King s Table

Klik & Play

Lamborghini

Lands of Lor
Leisure Suit Lany VI

Producent:

MicroProse

NovaLogic

Gametek
Core Design

Core Design

US Gold

Gametek
Electronic Arts

Virgin

MicroProse

NovaLogic

Psygnosis

Electronic Arts

Gremlin

Psygnosis

MicroProse

MicroProse

MicroProse

Renagade
Black Legend
Gametek
Psygnosis

Virgin

Core Design

Electronic Arts

Psygnosis

Gametek
Viigin

Psygnosis

Siimarils

Virgin

Electronic Arts

US Gold

Gametek
Europress

Titus

Virgin

Siena

Wymagania: Cena: Manchester United PLC. Krisalis 386 36,60 z
386 95,16 z Metal Mutant Siimarils 386 24,40 z
386 80,52 z Mortal Kombat 2 Acclaim 386 140,30 z
386 70,76 z New World of Lemmings Psygnosis 386 85,40 z
386 53.68 z Nomad Gametek 386 76,27 z
386 70,76 z Pacific Strike Electronic Arts 386, 15 HDD 67.10 z
AT 61 ,00 z Patriot Electronic Arts 386, SVGA 54,90 z
386 85.40 z Piotrków 1939 IPS CG 386, 2 MB 56,73 z
AT 48,80 z Privateer Origin 386, 20 HDD 73,20 z
386, 8 MB 61.00 z Ouarantine Gametek 386, 8 MB 69,54 z
AT 85,40 z Retribution Gremlin 386 97,60 z
386 91 ,50 z Return of the Phantom Microprose AT, 2 MB. EGAA/GA 61 .00 z
AT 67,10z Robinsosn’s Requiem Siimarils 386 58,56 z
386 67,10 z Sabre Team Krisalis 386 47,58 z
386, 1 MB 61,00 z Shadowcaster Origin 386, 16HDD 61,00 z
AT 18,30 z Scottish Open Core Design 386 58,56 z
386 73,20 z Soccer Kid Krisalis 386 47,58 z
386, 2 MB 61 ,00 z Starblade Siimarils 386 24.40 z
386, 2 MB, EGAA/GA 61 ,00 z Storni Master Siimarils 386 30,50 zl

386 75,64 z Subwar 2050/PL MicroProse 386, 1 MB 79,30 z
386 51,24 z Star Crusader Gametek 386, 2 MB 80,52 z
386, 2 MB 36.60 z Syndicate/PL Bullfrog 386, 4 MB 69,54 z
386 85,40 z System Shock/PL Origin 486, 30 HDD 103,70 z
386, 2 MB RAM, 20 HDD 67,10 z Task Force Microprose 386, 2 MB, MCGAA/GA 67,00 z
386 47.58 z Teenagent Mirage AT, 2 MB RAM 49,41 z
386 79.30 z Tesserae Gametek 386 63,56 z
386, 1 MB 36.60 z TFX Ocean 386 115,90 z
AT 36,60 z The Games Ocean AT, 4 MB RAM 24,40 z
386 56,12 1 Theme Park Bullfrog 386, VESA, 18HDD 79,30 z
AT 46,36 z UFO; Enemy Unknown Microprose 386,2 MB 67,10 z
386 39,04 z Ultima Underworld II Origin 386, 2 MB, 73,20 z
386 85.40 Z flHHH Core Design 386 58,56 z
386 67.10 z Utopia Gremlin 386, 2 MB 30,50 z
AT 61,00 z Wing Commander Armada Origin 386 67,10 z
386 66,00 z Wolfpack NovaLogic AT 50,02 z
386 85,40 z Zool Gremlin 386 36.60 z
386 40.26 z Zool 2 Gremlin 386, 2 MB 46,36 z
386, 2 MB, 21 HDD 85,40 z) X*COM: Terror z gbin/PL MicroProse 486 85,40 z

Apidya

Assassin

Arcade Pool

Alton Breed
ATR
Alton Breed Tower Assauli

Body Blows+Supertrog+Oyer.

Body Bows
Gankami
Creatures

Deeo Core

Dtakuto

Rekts c' Glory

Fire Force

Funy o the Fumee
Hired Guns

2
n

K 240

king's Tabe

Mngwplm
In Min

MrTomata
Overdrtve

Skid Marks

Syndicate

Theme Park Electronc Arts 79.30 4
Team 17 32,94 21

Titanic Blinky Avaion 17.89 4
Team 17 32.94zl Total Camage ICE 25,62 4
Team 17 38.43 21 Mi Flair 26,84 4
Team 1T, 1

1

41,48 21
Tornado Digital Integ. 63.44 4

Team 17 84,18 21
Utooia Gremlin 30,50 z

Team 17 68.32 21
Za elazn Bram Ego 26.84 4

Team 17 68.32 2l
Zool Gremlin 36.60 4

Team 17 28,67 21
Zool 2 Gremlin 43,36 4

Team 17 23,18 21

Kompart 19,52 2
ICE 25,82 2l

rimnóiii 18,30 21
Fields ot Glory MlcroProse 61,00 4

MicroProse 61,00 2 Guardian Aod 38.43 4
ICE 25,62 Zl

New World of Lemmings Psygnosis 85.40 4
Mlndscape 60394 Oscar Flair 32.94 4
Psygnosis 46.36 4 Overkill Mlndscape 32,94 4
Gametek 30.50 4 Roadkill Ackj 38.43 4
Psygnosis 32,94 4 Super Skidmaffcs Add 47,584

Gremlin 61.00 4 Super Stardust Team 17 91.50 4
Gametek 63.00 4 Theme Park Electronic Arts 79,30 4
US Gold 61.00 4 Tornado Dtgftal Integ 66,49 4
MarkSoft 30.50 4 UFO: Enemy Unknown MicroProse | «7,109
Avak>n 20,74 4
Team 17 28.67 4
Aod Software 45,14 4
Bullfrog 58.56 4

Cadaver / Pajoff MicroProse 24,40 4
Colonel s Beuest Sierra 24.40 4
Cruise for a Corpse Delphine Soft 24.40 4
Desert Strike Bectroric Arts 24.40 4
Dungeon Master Psygnosis 18,30 4
F- 19 MlcroProse 18,30 4
Futur Wars Delphine Soft 24,404
Gunship 2000 MlcroProse 30,50 4
King's Ouest 1 Sierra 30,50 4
Kmghts of the Sky MicroProee 24,404
Legends of Valour US Gold 24.40 4
Unks-GoM Access 18,30 4
Manhunter 2 Sierra 24.404
Mldwinter li MlcroProse 24.40 4
Operation Stealth Delphine Soft 24 40 4
Risky Woode Electronic Arta 18.30 4
Road Rash Bectronic Arts 18,30 4
Shadowlands Domar 18.30 4
Space Ouest 1 Stofta | 30JO 4
Wlng Commander Orgin 18.30 4

Kupon znajduje si na stronie 26.

Objanienia do skrótów stosowanych w kolumnie wymagania:
AT - At 12 MHz, 1 MB RAM, VGA. miejsce na dysku twardym; 386 - 386SX. 4 MB RAM. VGA, miejsce n
dysku twardym; 486 - 486DX 40MH
4 MB RAM, VGA. miejsce na dysku twardym, karta dwikowa z WaweTabie, mysz.

Katalog z pen ofert wysyamy po otrzy-

maniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.



APOKALIPSA
Ogólnie jestem bardzo cierpli-

wym czowiekiem. Znosz co mie-

sic bekot zatytuowany „Uniwer-

sytet gracza", znosz te kilkana-

cie stron z odzysku srajtamy (...).

Ale eby da babie odpowiada
na listy! Ona Was zniszczy! Pier-

wsze efekty ju widzimy - zach-

ciao si jej zadba o wartoci -

„adnego ogldania goych panie-

nek”. Nawet si nie ogldniecie,

jak jej TAJNA PARTIA FEMINIS-
TEK przejmie kontrol nad caym
TS! Wszdzie cenzura, kontrola,

suby specjalne. Wkrótce zlikwi-

duj „Jest TAKTYCZNIE!" i ca
reszt. W TS bdziemy mogli po-

czyta tylko o grach typu „Kajko i

Kokosz", „Lion King", moe „Alad-

din”. (cho troch za bardzo wy-

machuj noem). TS zmieni si
w kwartalnik, potem w pórocznik.

Nakad spadnie czterokrotnie.

Grupowe zwolnienia, bezrobocie.

Potem zmiana nazwy, profilu pis-

ma. Tak upadnie najwiksza
w Polsce gazeta o grach kompute-

rowych. Wszystko zacznie sie od
przekazania senoricie Clarze rub-

ryki „Listy”! Zakadam JAWN
PARTI WALKI Z TAJN PARTI
FEMINISTEK O ODNOW
W TOP SECRET!

David II Cooperfield

Powiedzmy sobie szczerze, e
gdyby nie by naszym czytelni-

kiem, to nazwaabym Ci msk
szowinistyczn wini.

CZY KTO WIDZIA
Czy na maego Commodore jest

„Street Fighter II"?

Szymek

JEST!!! Na pewno w wersji

dyskietkowej (o kasetowej nic nie

wiemy).

DOWNING STREET
Dlaczego Kopalny jest takim

downem?
Vandam

Mieszka w piwnicy, a ju Marks

powiedzia, e byt okrela wiado-
mo.

DURA LEX
Sprawa odnosi si do incyden-

tu zwizanego z plagiatem, któ-

rego dopuci si Marcin K. Czyn
ten uwaam za wysoce naganny,

aczkolwiek umieszczenie pene-
go imienia i nazwiska sprawcy
oraz adresu zamieszkania to zbyt

surowa kara i zbyt daleko idce
naruszenie prywatnoci. Wiksze
anieli to, którego dokona Mar-

cin K. Nie broni Go, nie znam
Go, ale po prostu baem si po-

da adres zwrotny na kopercie.

Incydent ten powinien by poda-

ny do wiadomoci publicznej, je-

go sprawca ukarany surowo, ale

nie a tak.

NN

Przyznajemy Ci czciowo rac-

j. Piszesz bowiem, e powinni-
my ukara surowo, ale innych su-

rowych kar poza podaniem perso-

naliów nie mamy (bomb nie wysy-

amy, grupy specjalnej nie wyle-
my, po sdach ciga nie zamie-

rzamy). Wydawao nam si, e
zaufanie pokadane w Was, na-

szych Czytelnikach, zobowizuje
nadsyajcych opisy gier do rze-

telnoci. Tym bardziej, i s one
nagradzane prenumerat. Nie

uda nam si przeczyta wszys-

tkich pism konkurencyjnych (cho
Dean stara si to robi) i wychwy-
ci, który z opisów zosta zerni-
ty. My naruszylimy prywatno,
zgoda. Ale nieuczciwy autor

zniszczy zaufanie (na szczcie
nie do koca), jakim darzylimy

piszcych do nas Czytelników

i porednio narazi dobre imi na-

szego pisma. To dla nas bardzo

wiele. Myl, e opublikowanie je-

go personaliów zmusi kolejnych

chccych popeni nieuczciwo
do zastanowienia. Wszyscy po-

zostali mog spa spokojnie. Wie-

lu Czytelników powierza nam
swoje sekrety i adresy i jako nie

bojc si, e to wykorzystamy
przeciw nim. Wszystkie bowiem
adresy (poza adresami oszustów)

s tajemnic redakcji.

FACHOWE PORADY
Czy trzeba posiada oryginal-

nego Turbo Asseblera czy Turbo

Pascala, aby wyda jak gr?
Jakie ksiki (tytu, autor) do nau-

ki owych jzyków polecilibycie

mi?

Glaca

Oczywicie aby napisa legal-

ny program musisz mie legalne

narzdzia. Chyba nie widziae
taksówkarza wocego pasae-

rów kradzionym samochodem?
Na drugie pytanie Borek-zawodo-
wiec odpowiedzia do wykrt-
nie - decyduje gowa na karku

i praktyka, któr zdobywa si
w praniu. Jedyna ksika, jak
poleci, to „Algorytmy+struktury

danych=programy” Niclausa Wir-

tha. Reszta wiadomoci znajduje

si w plikach tekstowych rozrzu-

conych po Internecie.

FAST RAM
Do czego suy pami Fast?

Czy jest wykorzystywana do gie-

rek? Bo ja mam 2 MB Chip RAM.
Czy w kadej Al 200 jest zawsze 2

MB Chip RAM, czy moe niektóre

maj fabrycznie 1 MB Chip i 1 MB
Fast?

Miko

Wszystkie Al 200 fabrycznie

maj 2 MB Chip. Pami Fast jest

to pami podrczna procesora

przyspieszajca jego prac. Wy-
korzystuj j gównie gry doomo-
podobne i symulatory, które z Fas-

tem dziaaj 2-3 razy szybciej.

HARBUZ
Sir Haszak jest onaty, a ja nie,

a z Ciebie musi by chyba fajna

laska, to ja si z Tob chtnie
umówi!!! Przylij mi swoje zdjcie

i adres, bo nie mam kasy, eby do
Warszawy jedzi.

(Twój) Jele

Nie obra si, ale nie zawieram

znajomoci z rogaczami.

HISZPANIE NIE GSI
Nie wiem czy zauwaya, ale

po hiszpasku nie pisze si zda
wykrzyknikowych w ten spo-

sób:!..!, tylko w ten i... ! . Tak samo
z pytajcymi: 6...?

Caminoix Cracoviensis

Ty to wiesz, ja to wiem, ale stu-

dio komputerowe i korekta nieko-

niecznie. Po konwersji tekstu do
Ouarka porobiy si kalafiory i tak

zostao.

INWESTYCJE
Chciabym kupi peceta. Tylko

jakiego? Chciabym kupi sobie

486 DX 60 MHz, 8 MB RAM, 2 GB
twardego dysku, karta muzyczna
GUS, karta graficzna SVGA. Mam
na to kas!!! Jednak rodzice nie

pozwol mi tego kupi. Mówi, e
AT 2 MB RAM, 20 MHz, bez twar-

dziela wystarczy mi do zabawy.

Wygraem w Pepsi Numeromanii

50 min. Napiszcie, eby ich prze-

kona. Mam dopiero 13 lat.

Macmaster

Drogi Macmasterze! Przyznaj,

e jeste w do niezrcznej sytu-

acji. Sami, gdybymy mieli tyle ka-

sy, zaraz zakupilibymy Pentiumy

z bajerami. Z drugiej jednak strony

rodzice te maj troch racji, bo-

wiem nie ma gorszej inwestycji ni
zakup peceta. Ju po pó roku

z wyoonych 50 min zostanie Ci

w najlepszym razie 40.

KOPOTY SPRZTOWE
Dalczego Emilus tak mao pisze.

Filozof

Bo mu dugopis kulkuje.

LISTA PRZEBOJÓW
Bybym zapomnia o kolejnym

komentarzu do „Listy przebojów".

Jego autor, który zreszt si nie

podpisa (i moe dobrze) niesy-

chanie mnie zadziwi - mylaem,
e nie mona mie ujemnego ilo-

razu inteligencji. CHLOPIE(?) f

PRZYLIJ Ml SWOJE ZDJECIE.
BO Ml KROWA NIE CHCE
ZDECHN!

Feud

Nie moemy wysa zdjcia. Li-

ga Ochrony Przyrody nie wyba-

czyaby nam tego.

ODBIÓR KODOWANY
Jak si dosta do kodów w grze

„Gobliins 2” na Amig 500?
Wild Pig

Kupi orygina

ODLICZENIA
Co z obiecywan od dawna ob-

nik ceny „TOPA"? Myl, e
28.000 z to jednak zbyt duo.
Chcecie wykoczy finansowo

czytelników? Nie zapominajcie, e
cz forsy z kieszonkowego musi

i na ORYGINALNE gry!

Tymek z Jeyc

Chwilowo nie udao nam si
obniy ceny, ale ostecznie wy-

datki na TS moecie próbowa
sobie odpisa od podatku jako

nakady na owiat lub darowizn
na szlachetny cel. Ostrzegam, e
moe to nie znale uznania

w oczach ministra finansów i zos-

taniecie wyzwani od szubrawców,

krtaczy itp.

OPTYMALNA KONFIGURACJA
Mam zamiar zmieni komputer.

Czy konfiguracja 486 DX4/100 4

MB RAM i SVGA 512 KB wystar-



Haszak ju si nie mieci.

czy, aby popracowa i pogra so-

bie w co fajnego?

Miosz Romaczyc

Popracowa si da, ale pogara
ju nie. Jeli nie bdziesz si upie-

ra przy graniu w symulatory lotu,

to procesor wystarczy. Musisz jed-

nak wymieni kart graficzn na 1

MB i dokupi 4 MB RAM.

PINBALLE
Czy w Polsce mona kupi gr

typu pinball, a jeeli tak to podaj-

cie adres firmy rozprowadzajcej
te gry.

ukasz

Dystrybutorem najwikszego
producenta pinballi, czyli 21 st

Century Entertainment jest firma

MarkSoft tel. (022) 663 93 90

POTRZEBA
CIERPLIWOCI
Jak dobrze licz, to ju ósmy

list do Was. Rozumiem, e macie
nawa pracy (tj. korespondencji

od Czytelników), ale ile trzeba

czeka na wydrukowanie?! Ja
ju si niecierpliwi od pó roku
(wtedy wysaem swój pierwszy
list).

Maestro

A co ma powiedzie Arystote-

les? On na wydrukowanie czeka
a do Gutenberga (niemal 2000
lat)!

POTWIERDZENIE
Po ujrzeniu swojego malunku

na jednej ze stron TS 45 wpadem
w sza, po którym musiaem pos-
przta cae mieszkanie. Jednak
w szkole niby mi uwierzyli, ale pat-

rzyli tak jako krzywo... Dlacze-

go? Zabrako króciutkiego napisu

w stylu’ RYS. TOMASZ „LIWA"
WINIEWSKI.(...) Dziki temu
jednemu zdaniu bd sawny
w szkole i w domu i bd kupowa
TS nawet jak przestaniecie go
drukowa.

Tomasz „liwa” Winiewski

Niestety, nie moemy speni
Twej proby i zamieci podpisu

po wydrukowaniu numeru, cho
potwierdzamy, e to Ty jeste au-

torem niepodpisanego rysunku
w TS 45.

Chyba tak.

POWIZANIA
Czy rubryka „BBS" nie istanie-

je? Czy zostaa zlikwidowana
przez jej powizanie z afer
Oleksego?

p. Siano

Nie widz tu adnego zwizku
midzy rubryk a byym premie-

rem. W kocu rubryka znikna,
a Oleksy nie.

PROBLEMY KADROWE
Jeden z Waszych czytelników

napisa, e ma dobry pomys na
drug cz „Piwem i mieczem".
Odpisalicie, e Wy te i od tej po-

ry nie macie ani piwa, ani miecza.

Jeli to tylko prohibicja i brak poz-

wolenia na bro, to wydajcie „Mle-

kiem i moczem".
Xpfg

Mielimy pomys, mielimy czo-
wieka, czowiek nawet chcia, ale

w ostatniej chwili zosta redakto-

rem naczelnym (nie, nie u nas)

i byo po sprawie. Na razie szuka-

my kogo, kto umie pisa.

„PRZENOSZNIE”
Czy da si przegra gr z dys-

kietki na kaset przy pomocy Ata-

ri, a jeli tak, to jak?

Druid

To to piractwo!

RÓNICE
W czym SEGA jest podobna do

SNES-a?
Daniel Stefaski

Na korzy SEGI przemawiaj:
nisza cena konsoli (ok. 350 z)

i gier, brak legalnego dystrybutora.

SNES i gry s drosze (cena kon-

soli 500-600 z), ale zdaniem Tytu-

sa jest systemem stabilniejszym,

ma dwik stereo i nowoci poja-

wiaj si regularnie.

SKURCZ ZIMOWY
Dlaczego rubryka „Dyskraficy"

ta si skurczya, a czasami jej

w ogóle nie ma???

TYTAN PRACY
Kiedy wydrukujecie mój list, to

ja wydam majtek na TS, koperty

i znaczki i bd do was pisa bez
przerwy.

Klokierówna

Bdziesz tak zajty, e, mamy
nadziej, nie bdziesz sobie zaw-
raca gowy wysyaniem do nas te-

go, co napiszesz.

VETO GOLINIE
Co do roznegliowanych panie-

nek - wiesz, my (czyt. samce) pci
przeciwnej (do Was, samic -
przyp. wasny) to lubimy. Jeli za-

ley Ci na wartociach w TS, to

kupuj (...) „Stranic - czasopis-

mo wiadków Jehowy”. Albo co
w tym stylu. Jak nakad spadnie
do 6, to si nie zdziw. A z drugiej

strony popatrz na „Cats”. Oni nap-
rawd nie narzekaj na brak czy-

telników.

Caminoix Cracoviensis

„Cats" rzeczywicie nie narze-

ka na brak czytelników, bo pismu
zaley na OGLDACZACH i tych

ma sporo. A TS czytaj dzieci,

których rodzice nie koniecznie
ciesz si widzc, e ich 10-letnie

pociechy poznaj w szczegóach
anatomi czowieka, zamiast
zgbia wiedz o kwiatkach i mo-
tylkach. Z drugiej strony stare ko-

nie mogyby skoczy z ogldac-
twem i wzi si za ywe egzem-
plarze.

WIECZÓR Z GWIAZDAMI
Chciabym wiedzie, kiedy w te-

lewizji Canal+ bdzie mona zo-

baczy Haszaka i Gawrona (po-

da dzie, godzin, dat, czas
trwania i dokadne pooenie so-
ca lub ksiyca wzgldem emisji

programu).

Kto

Oni te chcieliby wiedzie. Na
razie wystpuj nieregularnie

WYJANIENIA
W TOP SECRECIE

na listy odpisuje niejaka

Clara, która na dodatek
jest jak MEKSYKAN-K (o co tu chodzi?).

Master (Gam)

Nic w tym dziwnego.
Kobiety peni coraz odpowie-
dzialniejsze funcje, czego dowo-
dem jest powierzenie mi rubryki

„Listy". A poza tym NIE JESTEM
MEKSYKANK!

ZNÓW O AMIDZE
Czym róni si Amiga 500 od

Amigi 600? Czy gry z Amigi 500
zaskocz na Amidze 600 i odwrot-

nie? Czy obie Amigi róni si
moliwociami graficznymi?

Zbychu

Zdaniem BADJOYA Amiga 600
ma nowsze koci graficzne (ECS,
ale nie ma to znaczcego wpywu

r

na gry), ma zcze PCMCIA i Kic-

kstart 2.0 (A500 - ma Kickstart

1.2, 1.3). Wszystkie nowe progra-
my uytkowe wymagaj Kistartu I

2.0. Jeli przyjdzie jeszcze jeden,

poczujemy si zobowizani do na-

pisania czym Amiga róni si od
samej siebie.

Zgodnie z nowym kodeksem
pracy, który wejdzie w ycie
1.01.1997, na listy odpowiadaa
senorita Clara, co moe s zmie-

ni, ale nie koniecznie. No puedo
decir, que yo sabo.



CZYTELNICY NADESALI
2 pages rulez!
Po pewnym zaciniciu pasa w poprzednim numerze, moemy

wróci na standardowe 2 strony CN oraz 4 TnT. Sprawa podobno
bya jednorazowa, tak przynajmniej twierdzi Pan Emil.

Jak wynika z rezultatów ankiety, mamy wród czytelników ca-
kiem pokan grup commodorowców, take dzi w menu s
przewidziane dla nich dwie pozycje. Dla komputerów >=16 bito-

wych w jadospisie pene rozwizanie “Kajka i Kokosz,,. Opis
by drukowany w TS, ale solutiona nie posiada.
Autorowi tego opisu gratuluj dobrego wyczucia czasu, gdy

ta rubryka moe te suy uzupenianiu materiaów zgromadzo-
nych na pozostaych stronach.

Dean, a moe Dziekan

Kajko i Kokosz
Sposób na przejcie gry:

Wejd do chatki, we nó, Kokoszem we topór, porb miot, pk gazi
wrzu do ognia, kijem zdejmij róg (lewy) i zot obrcz ze ba tura. Wyjd na
dwór, noem zetnij kwiat siy, we ró, dojd do Lubawy, daj jej ró, we ga-

cie Lubawy i antaek z miodem oraz rkawic. Id do chatki, wrzu do kota
kwiat siy i rkawic. Powstanie rkawica siy, we j. Id do bramy grodu, zag-
raj trzykrotnie na rogu i szybko daj stranikowi antaek z miodem. Brama zosta-

nie otwarta. We miecz. Wyjd z grodu. Zbójcerzy przego rkawic siy. Id do
drogowskazów. Ofermie daj gacie Lubawy, we kamie spod drogowskazu
i bkitek z krzaka. Id do rusaki Emilki. Duy kamie zniszcz rkawic siy.

a wod ze ródeka podlej dwa kieki. We dzbanecznik i gumiak, id na pola-

n, we dwa orzechy laskowe, zjed truskawk. Id do chaty Jagi. Napenij
dzbanecznik wod z jeziora i daj Jadze. Zamieni ona t wod wyw wod. Daj

Jadze bkitek i we zaklcie. Id do karczmarza i daj mu zot obrcz. Zawie-
zie Ci do krainy Borostworów. Chaszcze rozetniesz toporem (Kokosz) lub mie-

czem (Kajko). We powój i wycignij z dziury krasnoludka Cywilonka, który da
Ci w zamian kwiat paproci. Daj dwa jego patki Kajkowi i Kokoszowi. We gniaz-

do os. Id w prawo. Zgryzowi daj dzbanecznik zyw wod i we gwizdek-gryz-
dek. Dgolowi wyprostuj kujak rkawic siy. Równie Wkrconego Wajaja wy-
cignij z drzewa tym samym sposobem. We korze-sen. Id w prawo. Na su-

chej gazi zawie gniazdo os. Z dziupli wycignij plaster miodu, a kijem od
mioty zdejmij hubk, nastpnie wrzu hubk i kamie (w tej kolejnoci) do og-

niska. Zapal poncym polanem Fajfiego i we zostawione przez niego ziarno

plczowoju. Przy strumyku (tam, gdzie kwiat paproci) napenij dzbanecznik wo-
d, po czym id do Bugiego, zapalajc przedtem korze-sen przy ognisku. Daj

Dgalowi zapalony korze, który upi Bugiego. Zasad na Bugim ziarno plczo-
woju i podlej je wod z dzbanecznika. Z gowy Bugiego we piórko. Id na
brzeg. Pocz miód z korzeniem-snem. Rkawic siy uam ga z pnia i zag-
wid na gwizdku-gryzdku (Kajkiem). Wsid na kod i wiosujc gazi py
na wysp Pani Przyrody. We groszek pachncy i przywi nim kod. Nied-
wiedziowi daj miód z korze-snem, aby zasn. Nabierz wod z jeziora do dzba-

necznika. Id do Pani Przyrody, która jest drzewem i podlej j wod z dzbanecz-
nika. Wiewiórce daj dwa orzechy i we opadnite licie (dwa). Na drugim brze-

gu wygrzeb z jamy garnek z mazi. Do tego garnka nabierz wody. Otrzymasz
ma latania. Wró do kody. Nasmaruj j maci latania i rzu na ni zaklcie.
Odlecisz do lasu. Id do Dziada Borowego. Poaskocz go piórkiem. Da Ci prze-

pis na owoce przemiany. We ga usytuowan obok Dziada Borowego. Po-

cz j z gumiakiem - powstanie proca. Obok nory kreta przy wodospadzie jest

czarny kamyk - we go. Szyszk zestrzel z procy (Kajkiem). Skadniki przepi-

su to: szyszka, jagody, kurka, prawdziwek. Przy chatce Jagi zawie kij od miot-

y na palikach, wrzu skadniki, zalej wod z dzbanecznika, poncym polanem
podpal palenisko. We niebieskie nasiono. Zasad je w norze kreta koo wodos-
padu i podlej wod z dzbanecznika (napenij go). We dwa owoce przemiany
i id do drogowskazów, daj Ofermie nó. Id przed Mirmiowo i zjedz owoce
przemiany. Wejd do Mirmiowa, rozkop toporem kup ziemi i wrzu jeden li
do dziury. Id do studni i wrzu do niej drugi li. Wygrae!!!

Gra jest bardzo dobra, polecam j kademu.
Wojciech Spytek

Komputer Amiga, PC.
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Big Fishing

Gra polega na owieniu ryb (naj-

czciej s to tuczyki), jednak nie

tradycyjnym tj. na brzegu jeziora,

tylko w odzi motorowej (te z wd-
k). Grafika jest dobra, a nawet
bardzo dobra.

Przed rozpoczciem mamy do
wyboru cztery opcje:

- znaczek z kaset lub dyskiem -

wczytanie zapisanego stanu gry;

- znaczek z ryb - wybór stopnia

trudnoci;
- znaczek z czym w rodzaju odzi
- rozpoczcie gry.

Po rozpoczciu gry komputer

informuje nas o cenie wynajcia
odzi na jeden dzie (w kadym
porcie jest inna) i czy dzisiejszy

dzie jest dobrym dniem na ryby.

Po otrzymaniu tych informacji

mamy do wyboru trzy opcje:



- wejcie do odzi;

- (znak z pucharem) - zapisanie stanu gry, jej zakoczenie lub zobacze-
nie spisu swego inwentarza;
- sklep - mona tu kupi flary, baterie do radia, now link, paliwo do o-
dzi lub przynt.

Po zaatwieniu formalnoci moemy zacz zabaw. Kiedy wejdziemy
na ód mamy znowu cztery opcje:
- wyjcie na ld lub, w przypadku pobytu na wodzie, rozpoczcie poowu;
- ustalenie kursu;

- popynicie do zaznaczonego na mapie miejsca;
- wezwanie pomocy (tylko kiedy masz flary lub dziaajce radio).

Kiedy dopyniemy do porzdanego miejsca zaczynamy owi: najpierw
trzeba zaoy link na wdk (klawisz F), potem haczyk (od 1 do 5). Ry-
by najlepiej apie si na numer 4 lub 5. Potem naley rozwin link na
odlego ok. 040 - 050 (fire + góra), wyrzuci przynt (spacja) i ruszy
do przodu z prdkoci 01 (prdko zmienia si klawiszami +/-).

W przypadku zapania ryby zwiksz si uchwytu na max (w prawo)
i zacznij wyciga link (fire + dó).

Kiedy dzie si skoczy (komputer nas poinformuje) naley wróci do
jakiegokolwiek portu na noc. Niby nic specjalnego, ale za to jaka satys-
fakcja, gdy co si zowi. Na tym koczy i taaakiej ryby yczy

Konrad Kurek

Komputer: Commodore 64

P0VER PLAY
Jest rok 2064. Ludzko zostaa

prawie zastpiona cybernetyczny-
mi maszynami. Ty i Twój kolega

prowadzicie komisariat policji.

Pewnego dnia, zy czamocyborg
zamkn Twoje miasto w wielkiej

szklanej kapsule i opta wszys-
tkie cyborgi. Ty wraz ze swoim
kompanem, musicie zdoby po-

tny klucz, który skada si z pi-
ciu czci, aby otworzy t kapsu-

. Dostp do tych czci jest bar-

dzo trudny, dlatego Ty i Twój kom-
pan wysyacie swoje cyborgi do
walki ze zem.

Przy wykonywaniu misji przesz-

kadza Ci bd rónego rodzaju

maszyny poruszajce si jak bile

we flipperze. Moesz atwo si ich

pozby strzelajc w nich. Po
unieszkodliwieniu odpowiedniej
liczby wrogów moesz sobie wyb-
ra jedn z 11 broni.

Gra nie jest trudna. Zalecam
zwaszcza gr we dwójk - o wie-

le wiksza zabawa i szybsze
przejcie gry.

LIMAL

Komputer: Commodore 64



Gabriel Knight 2
Na pocztek kilka (gupich) uwag. Gra jest tak

skonstruowana, e trzeba cierpliwie klika na abso-

lutnie wszystkim i wysuchiwa wszystkich, nawet

najgupszych komentarzy i wypowiedzi wszystkich

postaci, cznie z gównymi bohaterami. Ilekro me
wiecie co dalej, sprawdzajcie, czy wypytalicie

wszystkich o wszystko. Najczciej bdziecie si za-

cina wanie na tym. zwaszcza w czwartej czci.

Po kadej wikszej akcji, tudzie na pocztku kadej

czci gry trzeba zajrze do inwentarza - zdarza si.

e pojawi si tam co nowego. Wszystko, co wpad-

nie Wam w rce. naley dokadnie obejrze. Cza-

sem pojawiaj si dziki temu mniej lub bardziej is-

totne wskazówki. Kolejno wykonywania czynnoci

nie zawsze musi by dokadnie taka. |ak w tym sou-

tionie. Najlepiej dziaajcie sami a si zatniecie a po-

tem szukajcie w tekcie pierwszej rzeczy, której jesz-

cze sami nie zrobilicie. Kolejno akcji zernem
z solutiona cignitego gdzie z Internetu, bo nie

miaem siy porzdkowa swoich notatek (kolejno

ma wpyw na szybko, z jak bdziecie si poru-

sza do przodu i z liczb niepotrzebnych podróy

metrem i samochodem). Ostatnia uwaga: w czwartej

czci pod koniec prawie na pewno udao mi si

zgubi jak drobn czynno, któr trzeba wyko-

na. ale nie potrafi jej sobie przypomnie.Cz 1

Wyjmij z torby wszystko, co moe Ci si przy-

da. przeczytaj gazet ze stou, przeczytaj kartk

na szafie, we kluczyki do samochodu. Na dworzu

id w prawo - obejrzyj odcisk apy koo pnia (po le-

wej na doe) i we kosmyk wosów lezcy w trawie

na skraju lasu. Z szopy we cement i wiadro, zrób

odlew tropu, we go ze sob Kliknij kluczykami na

samochodzie. Pojed metrem do Prinzregentplatz.

Teraz do Zoo (Thalkirchen). Pogadaj z Thomasem,

kiedy ju dowiesz si od niego wszystkiego (i jak

zwykle obejrzysz wszystko, co jest w okolicy) id
w lewo do biura, pogada z Dr Klingmannem. Teraz

wró na farm Huberów I skorzystaj z opcji ,splice*

w swoim dyktafonie. Nagraj na drug tasiemk

tekst: .Thomas'* Herr Doktor Klingmann here.

Show our wolves to Mr. Knight' (banalne, praw-

da?). Jed z powrotem do Zoo. id do biura Od-

wtórz tasiemk przez walkie-talkie lece na biur-

ku. przeszukaj paszcz Klingmanna. Id na zew-

ntrz. pogadaj znowu z Thomasem. Obejrzyj dok-

adnie wilka, znaczek i wyrwij mu (jej) Wika kaków.

Pojed z powrotem na farm i obejrzyj lustrzane

odbicie kartki z paszcza Klingmanna. Tera2 na Ma-

rienpatz. wejd do kancelarii prawniczej (po lewej,

obok kobiety sprzedajcej miso) i pogadaj z Har-

rym. Zapytaj o jakiego biologa i poka mu kartk

w paszcza Klingmanna. Jed na Uniwersytet, po-

ka odcisk i obie próbki sierci Michasiowi. We
wyniki bada I jed na farm, napisz list do Grace.

Z powrotem na Marienplatz. w prawo do koca.

Najpierw na poczt nada list do Grace, potem da-

lej. do klubu myliwskiego. Pogadaj z Xavierem,

kiedy ju Ci powie, e musi mie dowód Twojego

pochodzenia Id z powrotem do kancelarii prawni-

czej po swoje drzewo genealogiczne. Teraz z pow-

rotem do klubu.Cz 2

Obejrzyj drzwi l kominek, wyjd obejrze samo-

chód. pogadaj z Gerd. Zejd na dó do miasta, po-

gadaj z Huberem w zajedzie. id do kocioa obej-

rze katafalki w krypcie (zwaszcza Wolfganga),

pogadaj z ksidzem. Wyjd i id pogada z burmis-

trzem. Teraz z powrotem do sypialni, ze skrzynki

z narzdziami we rubokrt, wetknij go w dziur

w kominku. Kliki Wejd do szafy, id w prawo,

w szafie Gerdy wisi klucz - we go, zejd na dó.

Kluczem otwórz drzwi w sypialni Gabnela. Zdejmij

z póek wszystkie ksiki, jakie si da. przeczytaj je

(i list). Zadzwo do profesora Bardaya (kliknij wy-

E
tówk na telefonie). Id porozmawia z burmis-

trzem. obejrzyj wizienie, wyjrzyj przez okno i klik-

nij na kociele. Id znowu do burmistrza, id do

ksidza i z powrotem do burmistrza. Teraz pogadaj

jeszcze chwilk z Huberem. id do biblioteki, przej-

rzyj póki, przeczytaj now ksik, napisz list do

Gabriela, id do Gerdy, we od niej adres i wylij Ust

na poczcie (musisz zapaci!)Cz 3
Przeczytaj gazet i obejrzyj wizytówk von Glo-

wera. Jed do Harry’ego. obejrzyj i przeczytaj list

i ksiki, wypytaj Harry’ego do sucha. Id w stron

klubu, podejd do samochodów policyjnych, poka
wyniki bada laboratoryjnych ekipie filmowej. Kup

B zegar z kukuk, id do klubu, schowaj zegar w pal-

mie na zapleczu, id do Xaviera. We klucz z szuf-O lady, otwórz zamknite drzwi na zapleczu I powtórz

ca operacj, eby schowa klucz z powrotem.

Wejd do piwnicy, obejrzyj wszystko cznie z note-

sem von Zella. Pojed do von Gowera i pogadaj

“S z nim. Z powrotem do klubu i pogadaj z von Zellem

(pytanie o trofea klubowe zadaj na kocu). Tera2

O pogadaj z Leberem w komisariacie, obejrzyj map
i spisz telefon Grossberga (notes). Pojed na far-

m, zadzwo do Grossberga i napisz list do Grace.
*rw pojed do miasta, nadaj list, zapytaj Harry’ego

0 zaginionych, id do klubu. W klubie gadaj ze wszystkimi, a jak

ju nie bdzie z kim, podejd do von Zella. We pismo ze stoli-

ka, zawi we swój magnetofon i poó z powrotem.Cz 4
Zacznij od przejrzenia ksiek w bibliotece Przeczytaj biog-

rafi. id na poczt. W zajedzie pogadaj ze Smithami i Hube-

rem. W kociele znajdziesz Gerd, ale nie przeszkadzaj jej - id
po róe z tajnego przejcia I poó je na grobie Wolfganga. We
kluczyki od samochodu. Teraz czeka Ci troch turystyki - mu-

sisz pojecha wszdzie, gdzie si da i obejrze wszystko, co si
da. W Herrenchiemsee musisz kupi bilet i po obejrzeniu wysta-

wy zapyta bdeterki o Wagnera. Po wyjciu z muzeum sprawd,

czy zaatwie wszystko (kliknij na HINT). Jeli nie, lepiej wró
1 zacznij zwiedzanie od pocztku. Teraz do zajazdu. Popro Hu-

bra, eby zawoa Smithów, pogadaj z nimi. Id do zamku i zadz-

wo do Barclaya I do Dallmeiera. Pojed do muzeum Wagnera,

obejrzyj tam wszystko i pogadaj z George’em. Pojed do Star-

nberger See. Kiedy skoczycie rozmawia, kliknij na wodzie. Te-

raz jed do Neuschwanstein i zwiedzaj a Ci si zbierze na nud-

noci. Pamitaj - skoczye, kiedy przestaje miga na czerwo-

no na mapie ... Teraz z powrotem do zamku, zadzwo do wydaw-

cy biografii Ludwika II. a potem do ChaphHla. Napisz list do Gab-

riela. zejd na dó do miasta, nadaj list i pogadaj ze Smithami.

Obejrzyj lilie kwitnce pod cian kocioa. Pojed na miejsce,

w którym znaleziono ciao Ludwika, wrzu lili do wody. Nazad do

zamku, pogadaj z Gerd i zejd na poczt odebra faks. (Tu chy-

ba czego brak, ale nie pamitam - nawet jeB, jest to co banal-

nego. Wydaje mi si. e eby dosta faks trzeba zrobi co jesz-

cze). Pojed do muzeum Wagnera i poka faks George‘owl.Cz 5
Kup kawaek biaej kiebasy. We magnetofon z klubu, id do

Harry’ego i popro o przetumaczenie nagrania. Pojed do komi-

sarza. wypytaj go o wszystko i pu mu tam von Zella. Przej-

rzyj papiery przyniesione do pokoju przez grubasa. Jed do Bu-

chenau. pogadaj z facetem, wró do Harry‘ego. popro o gotów-

k. pojed do Buchenau z powrotem. Id do ostatniej klatki, obej-

rzyj ciók zajmij tygrysa kiebas, we znaczki, jed do klubu.

W pokoju Price przejrzyj zawarto szafy, we lin i uyj Jej na

oknie, tak eby przej po parapecie do pokoju von Zella. Obej-

rzyj jego notes i wystajc z niego kartk, potem dywanik w a-

zience. Wró, potem wchod do wszystkich pokoi po kolei. Kln-

gmannowi poka znaczki wilków, pogadaj z kpicym si von

Aignerem. zejd na dó. Z szafy wyjmij lampk, pogadaj z Henne-

mannem Na krawdzi okapu kominka powinny pojawi si za-

paki - we je. Wyjd na zewntrz, ze stajni zabierz sekator Id
do lasu. pokr si tak dugo, a znajdziesz bocko z odciskiem

apy Pchaj si w krzaki, przytnij gazie sekatorem, wa do dziu-

ry, w gbi zapal lampk. . Smacznego! Biegnij do von Glowera.

Teraz zaczynaj si schody, mona si bawi samemu, ale

nie warto (trzeba zepchn wilka uywajc talizmanu na skraj

klifu). We do rki talizman i id do góry. dwa razy w lewo, dó,

lewo. Kiedy zjawi si wilk, uyj na nim talizmanu i natychmiast

id za nim, jak tytko zacznie si cofa. Pif paf.Cz 6.

Gadaj z Gabrielem a nie bdzie mia nic do dodania. Id na

poczt i przeczytaj list do Gabriela. W zajedzie pogadaj ze

Smithami i we bueczk. Z zamku we poszewk na poduszk,

zejd do wizienia, pokrusz buk na parapecie i zawi gobia
w poszewk. Jed do Atotting, wejd na zakrysti i kup bogos-

awion wod. pogadaj z mnichem. Jed do Neuschwanstein do

pomieszczenia z krzesem, kiedy dziecko i mamusia pójd, na-

lej na krzeso wody. Wró do sypialni i we pierwszy akt (jest

w skrytce na dole po prawej). W grocie poczekaj a stranik

(straniczka) wyjdzie i we drugi akt. Teraz do sali koncertowej,

wypu gobia w przejciu z boku i we trzeci akt. Z powrotem

do Rittersburga do kocioa, kliknij na srebrnym sercu na nag-

robku Wolfganga, id do Gerdy i z powrotem po serce. Teraz

znów do Atotting. Da) kartk zakonnikowi, a kiedy wejdziecie do

kaplicy wó serce do koszyka. Uchyl drzwi po prawej. Przesu
krzeso i kliknij na urnach. Poczekaj dwa miesice.

We ze stolika program, obejrzyj pakat. Id do biura (w pra-

wo i do koca). Pogadaj z Gabrielem, we lornetk, plan miejsc

i list rzeczy do zrobienia. Id na sal i pogadaj z Georgem. Po-

gadaj z rzemielnikami robicymi kandelabr. Obejrzyj diagram

teatru z muzeum Wagnera, kliknij na X. Id do Mittel Loge i obej-

rzyj j. Teraz (na tym samym poziomie) w prawo i do koca.

Wcz punktowca i nakieruj go na lo. Zejd na dó I poka por-

tierowi plan miejsc. W prawo, w lewo - jeste w kulisach. Obej-

rzyj liny i we may kawaek. Zejd na dó. pokr si a znaj-

dziesz skrzynk na cianie - otwórz j, we kluczyki. Gdzie
w lewej czci podziemi znajdziesz zamknite drzwi - wejd do

rodka, we tabliczk z napisem PRIN/AT. Znajd kotowni, ot-

wórz piec, wrzu opatk wgla, nacinij guzik i przesu wajch

do koca w prawo (drag and drop). Id do biura, wyprowad
Gabriela, wró si przebra. Teraz do pokoju z reflektorem.

Sprawd, e von Glower siedzi w loy, obwi klamki drzwi

sznurem i przykryj tabliczk PRIVAT.

Odsu paczki po lewej, uyj sztyletu na kracie od wentylacji,

wa do rodka. Teraz do kulis, we rolk czarnej tamy, do gar-

deroby. We kostium piewaka, zaó go. we puder i poma
nim lewe lustro. Schowaj si za parawanem. Kiedy zjawi si
piewak, zaknebluj go tam. Pozmieniaj pytki.

Teraz czeka Ci krótka rozgrywka logiczna. von Glower -

jeli moe - ucieka przed Tob. Klikajc na doln czci drzwi

moesz Je zamkn. Najpierw zamknij pomieszczenie w lewym

dolnym rogu. eby odci moliwo ucieczki szybem wentyla-

cyjnym. teraz tak kombinuj, eby zagoni von Glowera do kot-

owni. Kliknij na Grace, kliknij na kracie pieca, kliknij na Gabrie-

lu. Teraz skup si - musisz klikn na von Glowerze w momen-

cie, w którym zacznie skok...

Naczelny

Laboratorium

Po wysuchaniu historyjki wprowadzajcej i monologu Twojego twórcy, dwa razy ktii*

nij na rodku ekranu. Okae si. e posiadasz jedn rk wzit z kobiety (aaaa :

Wsta i rozejrzyj si po laboratorium. Znajduje si tutaj kilka ciekawych miejsc. Po-

patrz na tablic, uruchom maszyny elektryczne, przyjrzyj si tablicy okresowej. Mo-

esz wspi si po drabinie na gór, ale na razie nie musisz niczego tam uruchamia

Za kredensem jest tajne przejcie, jednake dopiero póniej bdziesz móg je otwo-

rzy. Przeczytaj gazet opisujc Twoj egzekucj, kilka notatek i przede wszystkim

odszukaj lecy na póce zielony kryszta Ufestone.

We kryszta, obró si w praw stron (Dr. Frankenstein bdzie troch krci nosem,

ale nie daj mu si) I poó go na stole. Z póki we tkanin I umie j obok kryszta-

u. Zdejmij cztery kawaki liny I uyj na przedmiotach na stole, w ten sposób stworzysz

spadochron. Wyrzu go przez okno i zaobserwuj gdzie spad. Bdziesz musia gc

odzyska.

Jeeli bdziesz na górze, pamitaj, aby zapisa dokadnie ustawienie planet na zna-

ku l2. Odpowiada on za wiatry.

Przechadzka po wiey
W pododze laboratorium znajduje si zejcie na dó. Tutaj znajdziesz olbrzymi zwo

Tesla Coil. który zawiera w sobie olbrzymie iloci energii. Przyjrzyj si przeczniko-

wi, który bdziesz musia póniej uy. Przy schodach znajduj si drzwi prowadz-

ce na balkon.

Podnie jedn z ku armatnich i poó j w metalowym koszyku. Cignc za lin

wcigniesz ku na gór, która spadajc strci rzeb

Pierwsze tajne przejcie
Podnie jeden koniec liny i obró si w prawo. Zamocuj lin w otworze w ciana

i wanie przez mego przd na dó. Przejd przez wyrwan krat, skr w prawo

zejd ni i obró si dwa razy w lewo. Znajdziesz si w maym pokoju z przykrytym

ciaem i biurkiem. Przeczytaj uwanie pisma. Wspomniane biurko posuy Ci jako

warsztat przyszego eksperymentu, zapamitaj wic do niego drog dojcia. Teraz

obró si w lewo i zejd drabin na dó, po czym skr w prawo. Uruchom koa, kto-

ra w trakcie obracania si powypadaj. Umie je ponownie na swoich miscacr
i jeszcze raz uruchom mechanizm, który otworzy pierwsze tajne przejcie prowadz-

ce do zamkowego haJu. Na razie me musisz go bada.

Rzuty okiem po zamku
Przemaszeruj przez hall do dwuskrzyctowych drzwi na przeciwko. Za nimi znajdu#

si jadalnia. Tutaj spotkasz si pora kolejny z doktorem. Przy kominku ley wore»

na róne rzeczy Nie zapomnij jednak przyjrze si dokadnie rzeczom, które zawie-

ra aktualnie. Ze stou ze srebrn tacy zabierz riedojedzone ixfco indyka. Wyjd prze:

drzwi koo kominka. Skieruj si na prawo, nastpne lewo i przejd przez drzwi na pra-

wo. Znajdziesz si w pewnego rodzaju kuchni Czytaj wszystko, co moesz. Znów.

powinien pojawi si twórca.

Wró do wielkiego hallu i jednymi ze schodówwd na gór- Odszukaj wypalony po-

kój. gdzie na kominku znajdziesz znak «1 zwizany z ogniem - pamitaj, aby zano-

towa ukad pian na nim si znajdujcy.

Wyjd na korytarz i odszukaj jedyne schody prowadzce na wyzsze pitro Bdc ju

tam obró si w prawo, nastpnie id do przodu, prawo, lewo i wejd przez drzwi oc

obserwatorium. Nowe zapiski czekabd na twe oywione oczy. Na razie mczegc

wlc nie bdziesz móg tu zrobi. Wró do wielkiego hallu i drzwiami na zewnti
wyjd na podwórze.

Skr w lewo, póniej przed siebie i w prawo. Lina leca na ziemi przyda si pó:

ni. teraz przyjrzyj si znakowi #4 (odpowiedzialny za wysoko), który znajduje s*

pod drzewem - zapamitaj ukad planet.

Na lewo. tu przy zielon studni, bdziesz móg wspi si na mur. Na samej gó-

rze czeka na Ciebie wyrzucony wczeniej Ufestone. do którego dotrzesz wybiera-

jc lewe drogi. Zejd na dó i skieruj si dal, a do bramy wyjciow. Obró s*

twarz do zamku i przyrzyj si koJnemu znakowi *3 (woda) - ukad zapamita-

ny? Teraz wró do maego pokoiku, gdzie jest wspomniamne eksperymentalne

biurko - przez przejcie w nallu i po drabinie na gór. Na blacie poó Ufestone

i udko indyka. Po drabinie na góra, a póni przez krat dostaniesz si na balkor

Skd do pokoju z uzwojeniem. Tut koo schodów znajdziesz belk. Obró si ra

prawo i zejd na dó.

W schodach jest dziura, aby j zaata uyj przytarganej betki i spokojnie zejd na dot

Rozejrzyj si dookoa i po wysuchaniu waciciela zamku, przejd do stou znajduj-

cego si w rogu pokoju. Zabierz ze stou bateri i wiszce na gwodziu kable. Podu-

czajc do kolejnych przeczników drut ze stou i uruchamiajc wajchy, bdziesz mog



dowiadczy jednej z naprawd mato szokujcych

prac pana Frankensteina. Ostatni z przeczników
wycza zamraark, której lodowa produkcja broni

dostpu do drzwi obok stou. Obró si i z szuflady

stou na rodku komnaty wydobd klucz. Nim to ot-

worzysz drzwi tutaj si znajdujce. Prawe prowadz
do Twojej sypialnie, gdzie znajduje si tajne przejcie

przez szafk. Lewe prowadz do przedpokoju, w któ-

rym znajdziesz kolejne interesujce notki i tom.

Przyjrzyj si pancernym drzwiom. Aby je otworzy,

bdziesz musia ustawi przeczniki liczc od le-

wej: 1,2,4 w pozycji górnej. 3 1 5 w dolnej. Za
drzwiami znajduje si kolejne szokujce laborato-

rium. Na lewo od wejcia jest szafa z zachowanymi
mózgami, a przy cianie stoi maszyna, której

przeznaczenie jest cile zwizane z opisami ek-

sperymentów znajdujcymi si w centralnej czci
komnaty. Maszyn uwanie przesuchaj wszystkie

mózgi, w ten sposób dowiesz si nieco o ostatnich

chwilach ich wacicieli. Teraz ju moesz wróci
do swojej sypialni, gdzie z utsknieniem czeka na

Ciebie przejcie w szafce prowadzce do tajnych

korytarzy zamku.

Przed nami nowe miejsca do zbadania
Z liny i haka zoysz tradycyjny sprzt poszukiwaczy

przygód. Wejd na drzewo i std krcc lin dorzu
hak do zamkowego okna. Po linie dotrzesz na gór.
Wszystkie notatki lece na stole s Twoje. Przes-

taw may stolik pod drzwi wyjciowe. Jak tylko posu-

niesz si do przodu, dwa topory spadn na biedny

stó. Przyjrzyj si akwarium, spod którego usu ka-

waek drewna. W ten sposób akwen wodny przesu-

nie si pod yrandol. Podejd do kominka I odwi li-

n. Znowu huk, yrandol spad na akwarium. Ogie,
ogie, pali si! Droga do tajnego przejcia numer 2

jest otwarta.

Podaj do drzwi wyjciowych. Przed siebie, na le-

wo. na prawo i przez drzwi na wprost.

Biblioteka

Zbierz wojownicze sprzty i uyj ich na drabince.

Zejd na dó i rozejrzyj si. Warto czyta znalezione

notatki. Teraz id na zaplecze biblioteki i popatrz na

wag. We ciarek i umie go na prawej szalce.

Uka si ukryte drzwi, przejd przez nie. Wycz ko-

to. a otworzysz przejcie numer 2. Wró do btototeki

i wyjd przez drzwi na

Moesz zgodnie z map przetrenowa swobodne
poruszanie si po korytarzach - póniej bdzie to

potrzebne.

Przejd do laboratorium, gdzie otworzysz przejcie

za kredensem. Wró do korytarzy i odszukaj drog
prowadzc do drugiego tajnego przejcia do wiel-

kiego hallu - po drodze bdziesz musia uy tomu,

aby wyrywa gwodzie z desek.

Pierwszy osobisty eksperyment na zamku
Teraz mona ju wróci do pokoiku eksperymental-

nego. tam gdzie zostawie udko I Lfestone. Obok
nich poó bateri, a oba kable zamontowane do jej

elektrod, podcz do krysztau. Niestety, pooone
udko nie zareaguje pozytywnie - eksperyment si
nie uda - ze zoci wchoniesz niewdziczny kawa-

ek misa.

Pokrzepiony jedzonkiem zaniesz, aby obudzi si
nad zwymiotowanym posikiem, który si rusza - jed-

nak eksperyment si uda. We hak i Id na dwór. do
drzewa tu przy drzwiach wejciowych.

JfkOMl*02*M*VJ 4-

Tym rasem to jórz naprawd
Pan Emil pszesadzi.

To miejsce, kture zreszt pszeczy
wszelkim zasadom bezpieczestwa i

chigieny pracy, ókradam!!!

Obywatele, Rodacy prosz o wsparcie
(ho by moralne) w obronie niezaprzeczal-

nyh wartodzi tej róbryki.

wprost. Wyjdziesz nimi

na pierwsze pitro zam-

ku.

Teraz przejd do wielkie-

go haftu, gdzie zapieO
Dr. Frankenstein. Za-

cgn* Ci do bfctoteki

i wrzu do lochu

Wielka ucieczka

Jak tytko scb*e pójdzie,

kto przez krat wrzuci

klucz. Wyjmt) swoj ko-

biec. a przez to mniej-

sz, rk z kajdan i u2yj

klucza, aby uwolni

z wizów praw rk.
Skieruj si w kierunku

schodów, gdzie skrcsz
w prawo do kraty Usu
krat i przejd przez taj-

ne przejcie numer 3.

Dotrzesz do komnaty
z dwoma wyjciami. Prawe prowadzi do pierwsze-

go poziomu w tajnym przejciu numer 2. Drugie

prowadz do nastpnego pomieszczenia.

Prawym otworem dojdziesz po drabinie do ogrodu.

Lewy poprowadzi Ci do labiryntu. W labiryncie mu-
sisz odszuka czaszk i czarnego Zuka. Gdy znaj-

dziesz misoern rolink, daj uka prawej. Pod-

czas gdy prawy bdzie z luboci konsumowa bied-

nego owada, lewy otworzy swoj paszcz pozwala-

jc Tobie zabra zardzewiae noyce. Teraz juz tyto

bdziesz musia odnale tajne przejcie numer 4 -

noyce mog si przyda.

Planetarium

Zejd na dó i pocignij za lewy lewar. Usyszysz
dwik otwieranego przejcia. Dalej przed siebie i po

drabinie na gór Znajdziesz si w planetarium

z czterema drzwiami ponumerowanymi od 1 do 4.

Podejd do planetarnej maszyny. W zalenoci od

tego, które drzwi bdziesz chcia otworzy, bdziesz
musia otworzy jedno z maych drzwiczek. Kade
z nich kryj numer. Wysze drzwiczki kryj za sob
ukady. Jeeli chciaby otworzy drzwi numer 1 , mu-
sisz otworzy mae drzwiczki górne i dolne znajduj-

ce si najbardziej na lewo. Nastpnie krcc koem
ustawiasz ukad panet tak. aby odpowiada temu ze

znaku o danym numerze (w tym przypadku znak

41). Gdy ju to zrobisz, pocignij za lewar. Jeeli

wszystko jest w porzdku, usyszysz dwik.
Pierwsze drzwi prowadz do kopalni. Drzwi numer 2

do zawalonego tunelu (na razie). Drzwi trzecie do

cuchncego korytarza, a czwarte do mauzoleum.

Na pocztek ruszaj do mauzoleum, gdzie znajdziesz

ciekawe notatki. Moesz otworzysz take drzwi nu-

mer 3, które poprowadz Ci do labiryntu korytarzy

piwniczki z winem. Od wejcia id w ten sposób: do

przodu, do przodu, w prawo, do przodu, w lewo, do
przodu, w prawo, do przodu, w lewo, do przodu, do

przodu. Dotrzesz do maego pokoiku. Rozejrzyj si
uwanie i pocignij dwigni, która otwiera stalowe

drzwi prowadzce do kopalni. Skieruj si do zwoju.

Wcznik ustaw w pozycji ON. Podejd do prawych

schodów i przeszukaj pokój (znowu przeczytaj notat-

ki). Wró do planetarium, skd wejd do kopalni.

Kopalnia

W tym punkcie do kopalni prowadzi bd dwa wej-

cia. Jedno przez planetarium, drugie przez ogród.

Rozpocznij podró od miejsca niedaleko bramy wyj-

ciowej, tam gdzie znajduje si znak 43. Podejd do

lewego brzegu basenu z wod. Przestaw gargulca.

a z wody wynurzy si piedesta. Wejd na niego,

w ten sposób otworzy si tajne przejcie numer 5

(ono take prowadzi do kopalni). Posuwaj si do

przodu, a dojdziesz do ukrytego basenu. We
sprzt do nurkowania i pik, po czym spokojnie uru-

chom maszyn pompujc powietrze. Obró si
w prawo i zejd pod wod. Przeczytaj napis i odszu-

kaj skrzyni. Odwró si i dgnij pik kaamamic.
Drabin na gór. Wycz pomp i wró do tunelu.

Skr w prawe przejcie prowadzce do kopalni.

Wane jest aby azi po caej kopalni, odkrywajc

w ten sposób wszystkie tajne przejcia. Id przed sie-

bie, a dotrzesz do drogi skrcajcej w lewo. Wejd
w to przejcie i obró si. Bdziesz mia przed sob
trzy drogi. Lewym przyszede. rodkowy poprowa-

dzi Ci do transportera, który naley wczy. Powi-

niene znale jeszcze dwa takie w kopalni I jeden

w pokoju obrabiajcym wydobyt rud. Musisz

wszystkie uruchomi, aby rozpocz si peny proces

wydobycia. Obró si do tyu i ruszaj przed siebie.

Natkniesz si na korytarz prowadzcy do koa I drzwi,

wrócisz tutaj póniej. Podajc dalej wczeniej

wspomnianym korytarzem dotrzesz do zamknitych
drzwi (s to te z numerem 1 w planetarium). Teraz

w prawo i podaj korytarzem, a do koca gdzie

ukatywnij transporter. Wró do drzwi numer 1 , a pó-
niej do komnaty z koem. Po drodze natkniesz si na

skrzyowanie z trzema przejciami. rodkowe pro-

wadzi do kolejnego transportera - tak. naley gow-
czy. Lewym dojdziesz do klapy, której, niestety, nie

mona na razie otworzy. Prawe jest gównym kory-

tarzem, którym dojdziesz do wczeniej wspomniane-

go koa. Przestaw koto, tak aby zatrzyma wod.
acuch przymocuj do koa. Znowu wcz koo,

a drzwi zostan wyrwane. Zanim wejdziesz do tune-

lu wcz przecznik na prawej cianie.

Tam, gdzie obrabiaj rud
Dotrzesz do korytarza z torami biegncymi z lewej

strony na praw. Wybierz lew odnog, a dotrzesz

do stalowych drzwi. Pocignij za dwigni. Jeeli nie

zadziaa, oznacza to bdzie, e przecznik wej-

ciowy me zosta waciwie ustawiony. Kiedy stalo-

we drzwi stan ju otworem, po drabinie wejd na
gór i sta w komnacie obróbki rudy. Rozejrzyj si
i przejd na koniec pomieszczenia, gdzie czeka na

wczenie ostatni transporter. Skay powoli zaczn
sie przesuwa. Obró si w prawo i wcinij czarny

klawisz. Podejd do tablicy kontrolnej i uyj lewego

przecznika, aby uruchomi maszyn kruszc.
Uywajc czarnego lub czerwonego przycisku b-
dziesz móg rozdrabnia skay z lewej bd z prawej

strony. Kad ska musisz skruszy dwa razy. Jee-
D caa mszyneria wyczy si, uruchom j jeszcze

raz Gdy ju wystarczajca ilo ska zostanie prze-

robiona, usyszysz dwik.
Zejd na dó po drabinie i idc wzdu torów dotrzesz

do panelu kontrolnego znajdujcego si po lewej

stronie. Dalej tunelem, a dotrzesz do pierwszego

rozgazienia. Na lewo znajduje si odlewnia (stalo-

we drzwi powinny by otwarte, jeeli przeszede
przez drzwi numer 4 w planetarium).

Na drugim rozgazieniu uyj lewara, aby skierowa
tory do lewego przejcia. Wró do pierwszego rozga-

zienia i przyjrzyj si tablicy kontrolnej. Wcinij lewy

przecznik, a wagon peny rudy nadjedzie z prawej

strony. Teraz skieruj si do drugiego rozgazienia

i wejd w lewe przejcie. Dojdziesz do zamknitych
drzwi w suficie. Przymocuj acuch do wagonu i wró
eto panelu kontrolnego. Przestaw obydwa przeczni-

ki w pozycje góra, a póniej dó. w ten sposób wyr-

wiesz wczeniej wspomniane zamknite drzwi. Us-

taw lewy przecznik w pozycji góra. Wagon wjedzie

do odlewni. Id za nm.

Odlewnia
Przy lewych schodach znajduje si kolejny panel

kontrolny. Dwa górne przeczniki kontroluj moc.

Szczypce wczasz lewym, a prawym jest wczni-
kiem prdu.

Na lewo jest przecznik kontrolujcy pionow pozyc-

j szczypiec. Przecznik od poziomej pozycji znajdu-

je si w rodkowej czci tablicy. Poniej znajduje si
licznik temperatury (po lewej) i lewar kontrolujcy

temperatur (po prawej). Na samym dole tablicy

znajduje si przecznik kontrolujcy napicie (lewy)

i woltomierz (prawy).

Wcz szczypce. Przecznik poziomy przestaw

w prawo. Pionowy pocignij do dou (ruda zostanie

nabrana), a nastpnie do góry. Poziomy przecznik

przestaw w lewo, a pionowy na dó. Pionowy podnie
do góry. Temperatur ustaw na maksimum, uywajc
lewara. Ustaw napicie na 80. Wcz prd. Lewar

kontrolujcy pionow pozycj szczypiec ustaw na

dó. a póniej do góry. Poziomym lewarem przesu
szczypce w prawo. Przejd do panelu kontrolnego

w kcjpalnl. Oba przeczniki ustaw w pozycjach dó,

aby wagon przejecha w prawo. Pocignij lewy lewar,

zmieniajc w ten sposób kierunek przejazdu na dru-

gim rozgazieniu. Tearaz oba przeczniki w gór,

po czym lewy w dó. Wagon pojadzie w kierunku po-

koju z drzwiami w suficie.

Mieszalnia

Podaj za wagonem. Drzwi w suficie s otwarte.

Wejd po drabinie. Podejd do panelu kontrolnego.

Jeeli przeczniki na tej tablicy nie bd dziaa,

wró do odlewni i pocignij przecznik na pocztku
uzwojenia.

Wcznik prdu jest w lewym górnym rogu. Przecz-
nij kontrolujcy szczypce znajduj si w prawym gór-

nym rogu. Szczypce formujce krysztas w prawym
dolnym rogu. Na rodku jest woltomierz. Na prawo

jest przecznik obrotów.

Ustaw przecznik szczypiec skrajnie na prawo. Nas-

tpnie przestaw do koca na lewo. Podejd do apa-

ratury mieszajcej. Przestaw koo na nalewanie

HjO (zwyka woda). Prawe koto ustaw na nalewanie

HNOj (kwas azotowy). Pocignij przecznik, aby

rozpocz proces mieszania. Pocignij przecznik

na dole. aby wypeni pojemnik. Wró do panelu kon-

trolnego. Przestaw szczypce na lewo. a póniej na

dó. Pocignij na dó szczypce formujce kryszta.

Wcz prd. Ustaw napicie na 80 woltów. Uruchom
przecznikiem obrotów mieszado. Stworzye gi-

gantyczny Lifestone!

Uywajc przecznika sterujcego szczypcami

przenie kryszta na platform. Wcinij jeden z guzi-

ków na lewo, w ten sposób wysyajc platform

z krysztaem na gór.

Spotkanie z Dr. Frankensteinem
Porozmawiaj ze swoim twórc. Wejd na pierwsze

pitro wiey. Przejd przez przedpokój i wejd do la-

boratorium z mózgami. Tutaj koniecznie nagraj gr
na dysk - nadchodzi gorca akcja. Otwórz drzwi na

lewo. Wejd do pokoju I rozejrzyj si po nim. Na pra-

wo znajduj si drzwi, ale jeszcze ich nie otwieraj.

Podejd do doktora 1 rozpocznie si dyskusja. Kiedy

si zakoczy, spojrzyj do klatek. Obró si w lewo

i podejd do stou. Z szuflady wydobd zapiski - tak.

przeczytaj. Obró si w lewo, a szalony naukowiec

znowu przemówi. Znowu zapisz gr na dysk i skieruj

si do pozostaych drzwi. Dr. Frankenstein wycignie

.gnata', aby Ci zabi. Odwró si do tyu i przejd

przez drzwi najszybciej jak to tylko molwe. Na zew-

ntrz bdziesz bezpieczny.

Spotkanie z gorylami 1 wycig o tycie

Wyjdziesz niedaleko drzwi prowadzcych na dwór.

Znowu zapisz gr. Obró si w kierunku zamku. Je-

den z goryli przywita Ci karabinem. Nastpny b-
dzie po lewej stronie, tak wic obró si w prawo

i w nogi. Bdziesz wiedzia gdzie poda, gdy zaw-

sze, gdy wybierzesz niewaciwy kierunek, stanie

przed Tob jeden z goryli. Lewymi schodami wbiegnij

na gór. Teraz do przodu, skr w lewo i dalej przed

siebie, a do otwrtych drzwi. Zatrzasn si za Tob.
Obró si w prawo, aby spojrze w lustro.

Zrób to szybko, gdy fagasy doktora zaraz wyami
drzwi. W lustrze pojawi si dziewczynka. Podaj za

ni to ukrytej jaskini, gdzie bdziesz bezpieczny.

Dziewczynka Sara kilka razy bdzie z Tob rozma-

wia. We filiank wody i wypij j. Poprosi Ci o bu-

telk z górnej póki, tak wic pchnij jedn z beczek

i uyj drewnianego widelca, aby dosta butelk. Zno-

wu bd rozmowy, a pojawi si rka. Kamieniem j
przegonisz. Sara nie bdzie chciaa si spotka
z doktorem. Bdziesz musia ruszy do mauzoleum
(drzwi numer 4 w planetarium). W szufladzie znaj-

dziesz kilka interesujcych zapisków. Znowu dojdzie

do rozmów. Trzsienie ziemi zasypie wszystkie kory-

tarze z wyjtkiem drzwi numer 2. Podaj za Sar do

tego tunelu. Dojdziesz do jaskini z drabin prowadz-
c na gór. Moesz w tym miejscu nagra gr, gdy
podczas wchodzenia po drabinie potwór bdzie
chcia Ci zapa Waciw drog jest góra. góra, le-

w drabin na gór, lew drabin na gór, praw
drabin na gór, lew drabin na gór. góra, góra

i góra. Podaj rk Sarze, aby uratowa j od potwo-

ra. Znajdziesz si ponownie w ogrodzie.

Obserwatorium
Id do ukrytego basenu przez przejcie numer 5. Ro-

zejrzyj si uwanie, a odszukasz notk. Odwró si,

a ujrzysz bomb. Teraz id do obserwatorium na trze-

cim pitrze zamku. Podejd do Dr. Frankensteina.

Dojdzie do rozmowy pomidzy Sar i nm. Poa tro-

ch wokó, aby rozpocz kolejne wypowiedzi. Nas-

tpnie doktor wyjdzie z pokoju zamykajc Ciebie

i Sar. Pogadaj z dziewczynk. Spojrzyj w lunet,

aby zobaczy jak goryle zmuszaj Twoj córeczk
Gabrielle do pójcia z nimi do ukrytego basenu. Po-

dejd do drzwi i pchnij stó pod krat. Otwórz szufla-

d i wydobd z niej klucz. Nim otworzysz mecha-
nizm zamykajcy krat. Klucz spadnie w krat w pod-

odze. Odsu stó I we lecy obok lunety magnes
w ksztacie podkowy. Uyj go na kracie w pododze,

w ten sposób odzyskujc klucz. Jeszcze raz przysu
stó I ponownie otwórz krat. Sara wyczoga si przez

otwór i otworzy drzwi do obserwatorium. Niestety

zostanie zamordowana. Szybko ruszaj do ukrytego

basenu. Na pododze znajdziesz dato swojej córki

Gabrielle zabitej wybuchem bomby. We j ze sob
i ruszaj na trzetie pitro wiey do laboratorium.

Zakoczenie
Umie Gabrielle na stole. Podejd do platformy

i we Lifestone. Umie go w aparaturze ponad sto-

em. Wejd po drabinie i spójrz na licznik. Odczekaj,

a licznik wskae warto pomidzy 10 i 20 i dopiero

wtedy rozwi lin, aby latawiec móg poszybowa.
Zejd na dó do zwoju Tesla Coil (drugie pitro wie-

y). Przecznik ustaw w pozycji góra. Wró do pane-

lu kontrolnego na trzecim pitrze. Ustaw dwa prze-

czniki na gór i poagnij lewy lewar (stó podniesio-

ny zostanie do góry). Wcz trzy lewe przeczniki

i zobacz rezultaty.

solution



Uwaga: Kupony prosimy naklei na kartk pocztow i wysa na adres: Top Secret, ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszaw

Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane.
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DMG donosi - WOJNA PCI rozpoczta !...

Wojna pomidzy kobietami i mczyznami rozprzestrzenia sie w sposób niekontrolowany.
Ksiki historyczne pene s przypuszcze jak doszo do tego konfliktu.

Wyglda na to, e dominacja mczyzn zakoczya si w okresie "adu Politycznego".
Równo pci tolerowana bya przez jaki czas, ale powoli obie pcie zaczy zwalcza si
podzieliy si i yy oddzielnie bez normujcego wpywu naturalnych przeciwiestw.
Przez kilka lat stereo-typowe mskie i damskie rzdy utworzyy podstawy nowego ycia i

wtedy wybucha wojna

Wyzwanie jest proste:
Mczyni vs. Kobiety lub Kobiety vs. Mczyni zalenie
jak na to patrze, lub co waniejsze jak chcesz w to gra i wygra.

Digital Multimedia Group

00-855 WARSZAWA UL. GRZYBOWSKA 39
TEL/FAX (22) 620 82 99, 24 03 14

KUPON RABATOWY przy zakupie gry uprawnia do 10% rabatu w sklepie

przy UL. GRZYGOWSKIEJ 39 w WARSZAWIE

KUPUJC GR BIERZESZ TAKE UDZIA W KONKURSIE ZAJYJ DO INSTRUKCJI I ZAGOSUJ.



Staa rubryka
pod redakcj
Sir Haszaka

Do wiadomoci
wszystkich

dobrych ludzi

nieodróniajcych
plutonowego od pukownika
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takie gry si nie zdarzaj
96- 100 %

absolutna rewelacja

91 -95%

wspaniaa
86 -90%

bardzo dobra

81 -85%

dobra

71 -80%

nieza

61 -70%

> przecitna

51 -60%

kiepska

41 -50%

tragiczna

21 -40%

aaaaaaaaaa!
1 -20%

Zwinne palce i celno to przy-

mioty zwykle nieprzydatne

w grach strategicznych. „Red
Ghost" nawizuje jednak do tra-

dycji „Campaign”. Mona w nim
nie tylko dowodzi oddziaami, ale

take zasi za sterami wozu
opancerzonego czy migowca.
W grze zostajesz dowódc

STAG (Special Tactical Action

Group) zorganizowanej przez mo-
carstwa do walki z organizacj
REDGHOST. W trakcie kolejnych

misji mamy za zadanie m.in. jedne

budynki zdobywa, inne niszczy,

odbija zakadników, ale przede

wszystkim zdobywa bro. Mimo
e mocarstwa finansuj organi-

zacj, wikszo broni naley
zdoby podczas akcji. Przyda si
w kolejnych.

Misje skadaj si z dwóch faz:

planowania i realizacji. Jak to w y-
ciu bywa obie fazy nigdy nie chc
do siebie pasowa. A szkoda. Pla-

nowanie misji odbywa si bowiem
z prusk precyzj. Moemy wyda-

wa rozkazy zoone (np. zaatakuj

i id naprzód, zniszcz bydynek
i bro si), zdefiniowa warunki ot-

warcia ognia (np. strzelaj, jeli zo-

baczysz wroga) czy nawet wyda-
wa rozkazy warunkowe (np. jeli

grupa druga osignie obiekt x, ata-

kuj obiekt y). Do realizacji zadania

dobieramy jednego z kilkunastu

agentów, z których kady ma nie-

powtarzalne cechy i wasn biogra-

fi (mona si z ni zapozna).
Poniewa w momencie ldowa-

nia w miejscu akcji wszystko prze-

biega dokadnie odwrotnie, ni to

zaoylimy, moemy wykaza si
zdolnociami dowódczymi kieru-

jc poczynaniami poszczególnych
czonków zespou. Wydajemy wte-

dy proste komendy typu „zajmij

budynej”, czy „zniszcz transporter

przeciwnika”.

Wszystkim, którzy maj wstrt

do wydawania rozkazów autorzy

przygotowali uatwienie umoliwia-

jc sterowanie dowodzonymi jed-

nostkami i niszczenie siy ywej
przeciwnika bezporednio na polu

bitwy. Przyznam, e mnie ta cz
nie przypada do gustu i to nie ze

wzgldu na jej wykonanie (to uj-

dzie), ale dynamik akcji - jest

szybka, przeciwników zazwyczaj

mnóstwo, a ja, mówic szczerze,

kiepsko czuj si w grach doomo-
podobnych bez GOD MOD.

„Redghost” nie jest moim zda-

niem gr zwalajc z nóg (pierwszy

znak to kursor systematycznie zd-
ajcy ku górze zaraz po urucho-

mieniu), ale ma co najmniej 2 zale-

ty, o których naley wspomnie: ja-

ko jedna z niewielu gier strategicz-

nych pokazuje, e teoria koczy si
dokadnie tam, gdzie si zaczyna

praktyka oraz udowadnia, e ludzie

na drzewach nie rosn (jak kogo
zabij, to na amen; na wyzdrowie-

nie rannych take trzeba czeka).

Czysta ywa prawda.

Sir Haszak

Producent: Empire lnteractive

Rok wydania: 1 995
Dystrybutor: MarkSoft

Cena: 109,80 z
Komputery, na których chadza: 486

DX, 8 MB, CD-ROM 2x

Romance of the Three Kingdoms 4
Akcja gry, której tytu wzito

z klasycznego dziea chiskiego,

toczy si na przeomie II i III wieku

w Chinach u schyku panowania
Póniejszej Dynastii Han i na po-

cztku okresu Trzech Królestw

(powstay w 221 roku), na które

rozpad si kraj po obaleniu dy-

nastii przez Ts*ao Pi (wg gry Cao
Pi). Czasy to niespokojne. Z jed-

nej strony szaleje jeszcze antyce-

sarskie powstanie ótych Turba-

nów, wszechmocni dotd na dwo-
rze eunuchowie zostaj wycici
przez onierzy zbulwersowanych
zamordowaniem ich sawnego do-

wódcy, z drugiej casarz nie ma ju
wadzy, któr od pogromu eunu-

chów w 189 roku w jego imieniu

sprawuje poeta Ts'ao Ts’ao (Cao
Cao). Chaos i anarchia.

Nic lepszego nie mogo si oczy-

wicie przytrafi twórcom gry ni ta-

ki galimatias. Wykorzystali go two-

rzc 9 scenariuszy (6 historycznych,

3 prawdopodobne), w których staje-

my si przywódcami wikszych lub

mniejszych czci kraju z zadaniem
zjednoczenia go.

Kierowanie gr, podzielon na tu-

ry, jest charakterystyczne dla Koei,

producenta caej serii gier czerpi-

cych gównie z historii Azji. Wadca
prowincji ma za zadanie dba o po-

mylno ekonomiczn zarzdza-
nego regionu, co pozwala mu utrzy-

ma w ryzach mieszkajc tam lud-

no i zwerbowa, wyposay
i wyszkoli armi bronic jego

woci przed agresywnymi ssiada-
mi. Prócz dziaa ekonomicznych
prowadzimy równie akcje militarne

(oddzielny ekran, gdzie rozgrywane

s bitwy) oraz rozbudowane ope-

racje dyplomatyczno-wywiadowcze

(zwiad, rozpuszczanie plotek, inicjo-

wanie rewolt, prowadzenie rozmów
dyplomatycznych majcych na celu

nawizanie przymierza z ssiednim
wadc lub zastraszenie go).

O wszystkim decyduj jednak lu-

dzie. Ty jako wadca musisz skupi
wokó siebie oficerów o okrelonych
zdolnociach i cechach osobowoci.

Kady z oficerów wystpujcych
w grze opisany zosta przez kilka-

nacie wspóczynników (np. ambic-

je, zdolno podporzdkowania si.

oczekiwana dugo ycia) i kilka-

dziesit umiejtnoci (np. rekrutowa-

nie onierzy, rozpuszczanie plotek,

dowodzenie jedcami), które umie-

jtnie wykorzystywane pozwol sku-

tecznie prowadzi polityk w czasie

wojny i pokoju.

Przyznam, e mimo do powol-

nie rozgrywajcej si akcji z przy-

jemnoci wziem udzia w egzo-

tycznej misji jednoczenia Chin, wy-

magajcej nie lada intryg

i sprawnego zarzdzania gospo-

dark. Rzadko bowiem mona
spotka tak szeroki wachlarz za-

chowa kierowanych przez gracza

postaci jak w „Romance of the

Three Kingdoms 4”.

Sir Haszak
Producent: Koei

Rok wydania: 1 995
Komputery, na których chadza: 486.

4 MB RAM. Windows 3.1
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„Civilization” Sida Meiera zasko-

czya nas tylko po raz pierwszy. Ani

przeniesienie pomysu pod Win-
dows, ani odmiana fantasy pt. „Mas-

ter ot Magie”, ani „Colonization”, ani

nawet przygotowywana wanie „Ci-

vilization 2” nie byy i nie bd (chy-

ba) w stanie pobi pierwszej czci
pod wzgldem wieoci. Jednak
w oczekiwaniu na drugie wcielenie

„Cywilizacji” Sid Meier, najwyraniej

nie przejty oswojeniem si z po-

mysem (skdind wietnym), stwo-

rzy produkt skierowany do mioni-
ków gry grupowej, czyli wersj sie-

ciow klasyki. Jak wiadomo, kompu-
ter gupi jest i ju (zwaszcza w „Civi-

lization”), wic o wiele przyjemniej

pokona cywilizacj kolegi ni wier-

inteligenta-komputera.

Zanim jednak zaczn o moli-

wociach sieciowych (waciwie po-

winien to zrobi Borek, poniewa to

on wyda w tym numerze miniksi-
k o grach po drucie) opisz pokrót-

ce co si zmienio w samym progra-

mie, bo niewielkie zmiany jednak

wprowadzono.
Stara idea w prawie starsi formie

Z pewnoci nie zmienio si nic

w zaoeniach: zaczynamy od 4000
p.n.e. majc do dyspozycji osadni-

ków, którzy wanie zeszli z drzewa
(moe troch przesadzam) i budu-

jc cywilizacj, która w kocu po-

winna wysa ekspedycj na Afa
Centauri nie dajc si po drodze

zniszczy innym ludom zamieszku-

jcym ziemi.

Pierwsz zauwaaln zmian jest

wydanie gry pod Windows 95 (no

dobrze, na Windows 3.1 te istnieje,

ale ja ogldaem gr przez zeszo-
roczne okienka). Zniesmaczy to

z pewnoci wielu mioników „Cy-

wiizacji”, z natury nie wymagajcej
mocnego sprztu, ale s dwa wyj-

cia: albo godzimy si z rzeczywis-

toci i przejmujemy j tak, jaka

jest, albo nie godzimy si i zmienia-

my nasze stae miejsce pobytu na
dom bez klamek. Sorry.

Z tego przeniesienia wynika kilka

nowinek technicznych, z których jed-

n jest chociaby moliwo przesu-

wania mapy w tle przy otwartym ok-

nie miasta. Mona take nie mczy
si z wyszukiwaniem miast (elegan-

cki wybór z menu gównego), czy

wyszukaniem drogi do podanego
wynalazku. Po jego wskazaniu do-

radca laboratoryjny pokae, co ma-
my po kolei wynale i podczas ka-
dego zlecenia prac badawczych b-
dzie nas instruowa, który z wynalaz-

ków powinnimy opracowa, by zbli-y si do upragnionego celu.

Jedno, kosmetyczne zreszt,

ulepszenie fabuy to opcja wyboru
wasnego ludu (a nie po raz kolejny

Greków, Niemców czy Ameryka-
nów), nadania mu nazwy i zdefinio-

wania wizerunku jego króla (czyli

siebie), co moe, ale nie musi pop-

rawi samopoczucie gracza.

i skorzystanie z Gam Connection

Protocol. Jeli nie mamy pod rk
BBS-u, moemy poczy modema-
mi 2 komputery. Równie dwa kom-
putery czymy majc poczenie
z Internetem (trzeba zna adres

osoby, z któr chcemy gra). Ostat-

nia opcja to Total Entertainment Net-

Work, usuga on-line, której jeszcze

w wersji gry przez nas posiadanej

nie ma (Microprose wypuci specjal-

n dyskietk). Bd z niej mogli ko-

rzysta tylko Ci, którzy oddzielnie

wykupi t usug. Sporo tego!

Dlaczego si nie mogem oderwa?
Gra nic nie stracia ze swego

pierwotnego uroku (mimo, e cho-

dzi duo wolniej od wersji DOS).
Jak tylko dopadem gry, zniknem
z grona aktywnych czonków redak-

cji niemal na cay tydzie. Jedyne,

co mi przeszkadzao, to naiwno
komputera w rozmowach dyploma-
tycznych. Mogem 100 razy zama
rozejm i podczas 101 rozmów
o przerwaniu wojny komputer godzi
si na pokój.

Kable, kable, kable

Pisanie o tak przyziemnych, tech-

nicznych rzeczach w recenzji gry

strategicznej moe budzi zdziwie-

nie (w sumie o grach sieciowych jest

pokany artyku kawaek dalej), ale

naley sobie zda spraw, e jedy-

n prawdziw nowoci „Civnetu"

jest wanie moliwo gry w wicej
ni jedn osob. Nieprzyjrzenie si
wic tej czci byoby spostponowa-

niem twórcy gry, a darz go spor
atencj.

Warto o tej czci gry napisa tym

bardziej, e w dziedzinie wykorzys-

tania sieci stanowi on szok niemal

tak duy, jak ukazanie si pierwszej

„Cywilizacji". Uwzgldniono chyba
wszystkie moliwe rodzaje pocze
komputerów i graczy!

Zacznijmy od rzeczy prostych,

czyli gry na jednym komputerze.

Jeli do gry mamy chtn wicej ni
jedn osob (maksymalnie 7), po-

winnimy skorzysta z nieco niewy-

Do waciwego programu dodano
jeszcze dwa podprogramy: prze-

wodnik po grze uczcy jak si po niej

porusza, budowa miasta i nimi za-

rzdza, atakowa oddziay przeciw-

nika, skonstruowany na zasadzie

krótkich lekcji pogldowych oraz

edytor map, dziki któremu mona
stworzy swój niepowtarzalny wiat.

godnego, ale jedynie susznego
w tej sytuacji trybu Hot Seat, czyli

jeden wydaje rozkazy, reszta si
nudzi (bd prowadzi dziaania bio-

logiczno-wywiadowcze zapuszcza-

jc urawia).

Jeli mamy wicej ni jeden kom-
puter, otwieraj si przed nami ca-
kiem nowe moliwoci. Przede1^ "TTiTl

Przede wszystkim pochwaa na-

ley si programistom za uwzgld-
nienie wszystkich chyba dostpnych
rodzajów pocze midzy kompu-
terami i uczynienie z gry podzielonej

na tury produktu ciekawego dla stra-

tegów przedkadajcych gr twarz
w twarz nad gr twarz w ekran.

Sir Haszak

Producent: Microprose

Rok wydania: 1 995
Komputery, na których chadza: 486,

CD-ROM, 8 MB RAM, Windows 3.1

lub Windows ‘95
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wszystkim typowa gra sieciowa do-

puszczajca udzia 7 osób. Mimo te-

go, e „Civnet" jest gr turow,
w sieci gracze mog rusza si
wasnymi oddziaami w tym samym
czasie. Gra w kilka osób przede

wszystkim zwiksza moliwoci
dyplomatyczne (wymiana not „dyp-

lomatycznych", zawieranie przymie-

rzy, wymiana wynalazków itp.); kom-
puter zazwyczaj jest w tej dziedzinie

monotematyczny. Podobnym rodza-

jem gry, nie wymagajcym sieci,

a udostpniajcym te same opcje,

to poczenie graczy przez BBS
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„Warhammer - Shadow of

the Horned Rat” jest pierwsz
gr komputerow, której akcj
osadzono w realiach Starego
wiata. Kontynent ów jest zna-

ny polskim graczom z rodzimej
edycji gry fabularnej, noszcej
tytu „Warhammer Fantasy Ro-
leplay”. Opisywana gra nie jest

jednak przeniesieniem na ekran
monitora przygód grupy mia-
ków. tak jak ma to miejsce
w licznych komputerowych pro-

duktach, opatrzonych logiem
Advanced Dungeons & Dra-

gons. „Cie Rogatego Szczura”
to gra taktyczna, polegajca na
rozgrywaniu cigu bitew, po-
wizanych ze sob fabu.
A có to ma wspólnego
z WFRP, mógby kto zapyta.
Wspólne jest jedynie miejsce
akcji. Komputerowa gra jest bo-

wiem oparta na zaoeniach
tzw. gry bitewnej, noszcej
zreszt nazw „Warhammer”.
wiat
Tysice lat temu wiat, w któ-

rym dzieje si akcja „Shadow of

the Horned Rat”, dotkna wiel-

ka katastrofa. Zapady si
umieszczone na biegunach pla-

nety gigantyczne bramy, prowa-
dzce w midzygwiezdn
przestrze. Uywali ich Slanno-
wie, kosmiczna rasa, odpowie-
dzialna za rozwój ycia na caej
planecie. Jej zdegenerowani
potomkowie yj do dzi dnia,

ale s jedynie nikym cieniem
dawnej potgi swych przodków.
Zaamanie si midzywymiaro-
wych przej spowodowao
przeniknicie do materialnego
wiata esencji czystej magii -

Chaosu - który w tej postaci

znany jest jako spacze. W tej

formie jest miertelnie niebez-

pieczny, wywouje mutacje, sza-

lestwo i mier. Wraz z prze-

nikniciem do materialnego
wiata czystej magii, zjawiy si
w nim przeraajce byty, znane
jako bogowie Chaosu. Do ycia
powoay je niewiadome prag-

nienia i myli milionów istot ro-

zumnych. Potgi Chaosu maj
swe domeny w miejscach,
gdzie spoczywaj resztki bram.
Terytoria te s znane jako Kró-

lestwa Chaosu i stanowi baz
wypadow dla licznych armii

demonicznych najedców, og-
niem i magi upicych pónoc-
ne granice Starego wiata.

Dziaanie spaczenia wywoao
liczne mutacje. Cz dotkna
ludzi, w czego wyniku powstali

zwierzoludzie i mutanci. inne

wywoay zmiany w zwierztach
i przyczyniy si do zaistnienia

fantastycznych bestii - manti-

kor, gryfów i im podobnych. Naj-

groniejsza mutacja przydarzya
si jednak szczurom. W niedu-

gim czasie, wskutek dziaania
spaczenia, powstaa nowa inteli-

gentna rasa - skaveni, budzcy
groz szczuroludzie. Wrogowie
wszystkich innych mieszkaców
Starego wiata - najwikszego
kontynentu planety. Bezustannie
planuj sprowadzenie na wiat
swego potnego boga - Roga-
tego Szczura. Jak si nietrudno

domyle, skaveni odegraj
w „Shadow of the Horned Rat”

niepoledni rol... Ludy Stare-

go wiata musz stawia czoa
dwóm wielkim niebezpiecze-
stwom. Pierwszym z nich s opi-

sane wyej siy Chaosu, demony
i ich miertelni wyznawcy, któ-

rzy zaprzedali swe dusze bogom
za. Drugie niebezpieczestwo
grozi ze strony goblinoidów -
orków, goblinów i pomniejsze-
go, zielonego pomiotu. Zajmuj
oni ziemie pooone na poud-
nie i wschód od Sta-

rego wiata. ""

a ich najazdy
i rajdy s powa-
nym zagro- .

niem dla miesz- %
kaców caego
kontynentu.
W „Cieniu Roga-
tego Szczura” gracz
stawia czoa armiom wa-
nie orków i skavenów.
Gra
Gracz wciela si w dowódc

niewielkiej formacji najemni-
ków. Jego zadaniem jest zbicie

fortuny i zarobienie takiej iloci
pienidzy, by wystarczyo ich

na spokojn staro. Ale prze-

ycie wcale nie jest atwe.
Na pocztku mamy do swojej

dyspozycji jedynie dwa oddzia-

y: kawaleri i piechot. Pier-

wszym zadaniem, jakie otrzy-

mujemy do wykonania, jest ob-

rona wioski przed napadem
bandy goblinów. Praca nie jest

specjalnie trudna, po krótkiej

Pt

zme
stratach, o zdobytym dowiad-
czeniu i o ewentualnych znalezis-

kach - podczas niektórych bitew

mona znale przedmioty ma-
giczne. S one bardzo cenne
i zazwyczaj znacznie uatwiaj
walk, ale o tym napisz nieco

póniej. Ekran gry podzielony

jest na trzy gówne czci. Pier-

wsza - najwiksza - to okno
w których widzimy pole bitwy

z lotu ptaka. Wszystkie oddziay
i szczegóy terenu zostay przed-

stawione w trzech wymiarach.
Drugim okienkiem jest ma-
pa pola boju lub jego frag-

mentu, z zaznaczonymi na
niej sztandarami oddzia-

ów, podajcymi ich poo-
enie, kierunek ruchu
i stan (walczy, porusza

piknie, gdyby nie fakt. e w fer-

worze waki zdarzao si, e za-

miast rozkazu ataku, udawao mi

si wyda rozkaz ucieczki, która

zazwyczaj koczy si wyciciem
oddziau uciekajcego. Nieco
wczeniej napisaem o przedmio-

tach magicznych. Na pocztku
gry dowódca oddziau kawalerii

posiada miecz, z którego moe
rzuca kule ogniste (oj przydaje

si, przydaje...), a dowodzcy
piechot sierant eliksir, podno-
szcy na czas jednej bitwy si

(dziki czemu
moe on atwiej

zrani wroga).

j « M m
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•, si, ucie-

ka). Ostatni
i chyba najwaniejsz

czci jest ekran, dziki które-

mu moemy wydawa swoim od-

dziaom rozkazy, kontrolowa ich

ruch, walk itp. Tu równie wyda-
jemy polecenia swoim czarodzie-

jom (o ile ich mamy) i korzysta-

my z przedmiotów magicznych.
Wspomniaem ju wczeniej, e
irytowa mnie sposób kierowania

swymi wojskami. Przyjty sys-

tem opiera si na klikaniu w iko-

ny, symbolizujce poszczególne
czynnoci, takie jak rozwijanie

szyku, wydanie rozkazu szary,
zwrotów itd. Wszystko byoby

Napoju starcza jed-

nak jedynie na jedn
bitw, wic dobrze jest go zacho-

wa na naprawd trudny bój. Ko-

lejne przedmioty magiczne mo-
na znale w czasie niektórych

bitew. S one widoczne jako nie-

wielki, byszczce gwiazdki i zaz-

wyczaj le w pobliu ruin lub za-

roli. Przed rozpoczciem bitwy

dobrze jest obejrze cae pole

boju, by odnale ewentualne ar-

tefakty. Ju w pierwszym scena-

riuszu moemy natkn si na

magiczny miecz.

Innym, wielokrotnie decyduj-
cym o wyniku boju czynnikiem,

s czarodzieje. Pierwszego dos-

Warhammer:
walce niszczymy uciekajce zie-

lone gobbosy. Tak naprawd za-

daniem pierwszego scenariusza
jest nauczenie gracza sposobu,
w jaki funkcjonuje gra. Musz
przyzna, e pocztkowo
straszliwie irytowa mnie przyj-
ty system wydawania rozkazów,
cho po kilku godzinach przes-

tao to by mczce - by moe
po prostu si przyzwyczaiem.
Po zakoczeniu bitwy kilka ko-

lejnych plansz poinformuje nas
o jej wyniku, o poniesionych
przez nas i przez nieprzyjaciela



1 Warhammer:

Shadow ofthe Horned Rat

taniemy do szybko. Cho
z pocztku Allor (tak si nazywa)
nie ma zbyt dobrych czarów,
warto go intensywnie wykorzys-
tywa. gdy po zebraniu 1000
punktów dowiadczenia otrzyma
kolejny czar. Najlepszym zakl-
ciem z jego repertuaru jest Flock
of Doom. Jeli nasz magik ma
go w swej ksidze zakl, tym
czarem moemy wygra wik-

szo bitew. Opisy

•. -3.™ artefaktów, zakl
3— i —_ i napotkanych
31^ *' przeciwników znaj-

duj si w ksi-
kach lecych na
stole, za którym
siedzi Dietrich,

nasz ksigowy.

i

er
\ V

Fabua
Przez kilka pocztkowych

scenariuszy dzieje si raczej

mao. Atakuj nas orki i gobliny.

my atakujemy ich. ochraniamy
kupiecki konwój (w jego trakcie

przycza si do nas oddzia
kuszników). Jednym sowem
prowadzimy normalne ycie na-
jemnika. Ale co jaki czas poja-
wiaj si obrazki, wprowadzaj-
ce nas w fabu gry. Widzimy
zatem skaveskiego Szarego
Proroka (to taki czarodziej)
Thanquola, który przygotowuje
magiczny topor. Sczy w niego
esencj za. uywajc do tego
celu spaczenia. Zaklt bron

przekazuje orkowemu watace -

Urgutowi. który ma sia mier
I zniszczenie na poudniowych
rubieach Imperium - najwik-
szego pastwa Starego wiata.
Po rozegraniu kilku pocztko-

wych scenariuszy zostajemy wy-
najci do zabicia pewnego ludz-

kiego renegata, kontaktujcego
si ze skavenami. Po wykonaniu
zadania zostajemy wcignici
w wir wydarze. Miasto, ktorego
wadc by nasz pracodawca
zostao spalone, jego rodzina
porwana. cigamy orkow, bie-

rzemy udzia w odbijaniu jeców,
ochraniamy wioski przed napa-
dami zielonoskórych upieców.
A to dopiero pocztek. W górach
gromadzi si armia orków i gob-
linów, która atakuje krasnoudz-
kie. górskie twierdze.W tym mo-

mencie poznajemy

llmarina *

- elfiego do-
radc naszego
dotychczasowego
pryncypaa. Przekazu-
je on nam szczegóy
kolejnych misji,

a wkrótce dowiaduje-
my si, e tak napraw-
d nosi imi Ceridan
I ukrywa si przed ska-

venami. Jest bardzo ta-

jemniczy i nie chce z pocztku
zbyt wiele mówi o swojej misji.

Wszystko rozpoczyna si na
dobre, gdy udamy si na odsiecz
Zhufbarowi - niezdobytej, kras-

noludzkiej twierdzy. Nie bd
zdradza wszystkich szczegóów,
powiem tylko, e du rol od-
grywa kryszta, który tak zawzi-
cie studiuje zamordowany we
wstpie do gry czarodziej.

Kilka rad
Po pierwsze, warto jest kupi

oryginaln gr, a nie posugiwa
si wersj pirack. Pomijajc
kwestie prawne, instrukcja do
gry jest naprawd przydatna.
Podrcznik jest opracowany rze-

telnie i osobom, które nie gray
w stoow wersj ..Warhamme-
ra", umoliwi zrozumienie niek-

tórych zasad, przeniesionych na
komputer, które nie s widoczne
w sposób bezporedni, a niejed-

nokrotnie decyduj o wygranej.
Po drugie, naley rozsdnie

uywa swoich oddziaów. Nie ma
sensu wykorzystywa wszystkich
si przeciwko niewielkiej armii

przeciwnika, gdy zapacimy swo-
im ludziom wicej, ni otrzymamy
pienidzy za wykonanie misji.

Dobrze jest przyj zasad, e
wikszo bitew powinna nam
przynosi zysk. Zdarzaj si bit-

wy. w których jedynym zyskiem
jest honor, ale niech was to nie

zraa - zazwyczaj mona w ich

trakcie znale jaki magiczny
przedmiot. Po trzecie, kolejno
wykonywania misji powinna

z grubsza wyglda nast-

JL pujco. Najpierw walki

^ w pobliu Wissenhe-
• im. potem obrona* okolicy przed najaz-

dem orków i gobli-

now, póniej pod-
ró do Zhufbaru.

walki w krasno-

ludzkiej twier-

dzy, marsz do
Nuln. podró
do Loren
i w kocu fi-

naowa bitwa
w Athel Mataya. Moliwe jest roz-

grywanie bitew w innej kolejnoci,
ale wówczas moe si nagle oka-
za, e pomimo pasma wygra-
nych bojow, nasza armia jest byt

maa. by dac sobie rad z kolej-

nym zadaniem. Wówczas nie po-
zostaje nic innego, jak rozpocz-
cie caej kampanii od nowa.

* *Tf

Shadow of the Horned Rat

Ocena
Grajc w komputerowego

„Warhammera” miaem poczt-
kowo dziwne wraenie, e grze
czego brakuje. Nie dostrzega-
em w niej tej wspaniaej atmos-
fery mrocznej grozy i tajemnicy,

strachu i zagroenia, znanych mi
z normalnych gier firmy Games
Workshop. Prawd mówic, by-
em rozczarowany „Shadow of

the Horned Rat”. Odradziem j
nawet paru znajomym. Po kilku

dniach przekonaem si jednak,

e moje pocztkowe biadolenia
nie do koca byy suszne. Oka-
zao si. e fabua gry wcigna
mnie do tego stopnia, e z nie-

cierpliwoci oczekiwaem na
kolejne wstawki fabularne, posu-
wajce j do przodu. Ostatecznie
uwaam, e gra jest dobra, a dla

mioników bitewnego, makieto-
wego ..Warhammera” nawet bar-

dzo dobra. Cho mona mie
zastrzeenia do grafiki, to ogól-
nie prezentuje si ona bardzo
przyzwoicie. Muzyka nie przesz-
kadza w czasie rozgrywki,
a wikszo efektów dwiko-
wych zostaa opracowana zna-
komicie. Równie kilka efektów
graficznych wyglda wspaniale -
leciutkie przysiadanie koni. spi-

nanych przed szar, widok po-
ncych przeciwników, czy obraz-
ki, czce poszczególne bitwy
s bardzo przyjemne dla oka.

Niestety, mam przykre wrae-
nie, e gra bdzie jednak zdecy-
dowanie bardziej interesujca
dla osób znajcych jej pierwow-
zór makietowy, a przynajmniej
gr role playing. Ci gracze bd
po prostu wiedzie, o co w tym
wszystkim chodzi. Mam jednak
nadziej, e nie zrazi to nikogo
do signicia po t, w sumie bar-

dzo przyzwoicie zrobion gr.
Artmar

Producent: MindScnpe
Rok produkcji: 1995
Dystrybutor: Digital Multimedia
Group
Cena: 165 z
Komputer: PC 486 DX66. 8 MB.
Windows *95, CD-Rom
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Jestemy na torze Monza...

a moe Monte Carlo. Tu i tam je-
dzi si w kóko, wic jestem troch
skoowany. Niewane. Sekundy
do rozpoczcia wycigu. Jeden
z naszych startuje z pole position,

drugi ma pole pó dugoci wozu
za nim. Zielone wiato. Poszli!!!

Poszli na piwo, ale przezornie

przedtem zaparkowali w poprzek
toru! Straszliwy karambol! Prze-

ciwnicy próbuj si przerwa, ale

nie maj prawa. Za wsko. Nasi

dopadaj pit stopu, tankuj do pe-
na (znakomity czas - 6,24 se-

kund) i szybko wracaj. Ruszyli!

Takich i wielu innych atrakcji

z pewnoci nie zabraknie, gdy
tylko zdecydujesz si na objcie
posady menedera jednego z zes-

poów Formuy I. Menedera, któ-

rego zakres obowizków jest

szczególny, ale przez to pozwala
wpywa w kady istotny element

ycia zarzdzanej ekipy.

rowcy i szefowie poszczególnych
dziaów) negocjujesz warunki
osobicie. Pozostali maj sta
ga, której wysoko zaley od
kwalifikacji.

Prócz personelu masz take
wydatki rzeczowe. Nale do nich

opaty za korzystanie z czci za-

pasowych, opon, paliwa, a jak si
nie ma szczcia to i silnika, za-

kup nowych samochodów na po-

cztku kadego sezonu (inaczej

FIA, czyli Federation Internationa-

le De UAutomobil zrobi nam spor
przykro wlepiajc son kar).

Prócz tego naley opaci jazdy

testowe i personel podczas wyci-
gu, a take wkalkulowa w koszty

rozbudow laboratorium, budow
tunelu powietrznego i paru innych

obiektów, dziki którym zaplecze

bdzie pracowa szybciej i wydaj-

niej. Od czasu do czasu warto

wspomóc prace badawczo-rozwo-
jowe i da w ap szefowi biura

projektów którego z przodujcych
teamów, by dostarczy nam plany

nowych rozwiza konstrukcyj-

nych. Jeli jego firma nie ma zbyt

mocnej ochrony, powinno si
uda. Jeli ma, no có, od tego s
save’y, by je wczytywa.

Na torze
Przeszedszy testy wytrzyma-

ociowe, sprawdziwszy dziaanie

nowo wyprodukowanych czci
moemy miao rzuci si w wir

walki o prawdziwe punkty. Sam
wycig podzielono na 7 czci.
Sporód nich moemy wybra tyl-

ko te, w których zamierzamy po-

kierowa teamem osobicie, co
znacznie skraca mki osób maj-
cych awersj do jedenia kolej-

nych jazd próbnych czy parad.

Ustawiamy waciwy kt spojle-

rów, zmieniamy gumy na twardsze

lub bardzo mikkie, odpowiednio

je pompujemy, wyznaczamy okr-
enia, kiedy kierowcy maj zje-
da do pit stopu i przydzielamy

odpowiedni ilo paliwa (nie za

duo, by samochód nie by zbyt

ciki i nie za mao, by kierowca

nie wypad z wycigu z braku pali-

wa) i wyraamy zgod na start.

Podczas jazdy moemy poleci

kierowcy, by jecha ostro, nie zwa-

a na paliwo czy zuycie opon,

ale take da pewne wskazówki
taktyczne: powinien opónia wy-
cig (zwaszcza gry partner zjecha

do pit stopu), odpuci sobie, d-y do wygranej za wszelk cen.
Pozwala to kontrolowa na bie-
co zmagania na torze i wpywa
na ich bieg, oczywicie jeli nie

nawali radio.

Po wycigu dokonuje si po-

dzia upów. Miejsca w pierwszej

dziesitce s nagradzane premia-

mi pieninymi FIA (to nie jedyny

sposób zarabiania pienidzy;
masz jeszcze wpywy od sponso-

rów i ze sprzeday firmowych ga-

detów), a w pierwszej szóstce

dodatkowo punktami zaliczanymi

do klasyfikacji ogólnej.

Jak dmucha w oponki,
czyli odrobina taktyki

1. Planowanie. O nastpcach
(zwaszcza kierowcach, bo s bar-

Grand Prix
I

Przed startem
Czowiek znajcy Formu I je-

dynie z telewizji nie zdaje sobie

sprawy, jak duy sztab ludzi pra-

cuje na kocowy sukces kierow-

cy. Od pocztku musisz wic zna-

le rodki na opacenie caej ich

rzeszy (w porywach do 1000),

której praca jest niezbdna dla

prawidowego funcjonowania zes-

pou: projektantów, inynierów,
mechaników, kierowców, lekarzy,

fachowców od reklamy, ochron
terenu, gdzie przebywa i pracuje

ekipa (konkurencja nie pi). Wik-
szo kontraktów zawierasz z po-

cztkiem nowego sezonu. Ze
wszystkimi wanymi ludmi (kie-

J C Boullion

Grand Prix Manager

No Driver

1 J C Boullion

2 Nigel Mansell

3 H H Frentzen

4 JJ Lehto

5 Mark Blundell

6 David Coulthard

Fastest Lap: 01:31.824



1 Grand Prix Manager

dziej przewidywalni ni reszta per-

sonelu), naley myle na sezon
lub dwa przed kocem kontraktu

poprzedniego zawodnika. Inaczej

bdziesz zmuszony naj w ostat-

niej chwili ludzi przypadkowych
lub zapaci podwójn cen za
markowych zawodników.

2. Badania. Warto si nastawi
na cz rzeczy, któr bdziemy
kupowa i cz, któr bdziemy
kra (eby nie robi roboty dwa
razy). Na pocztku waciwie nie

maj znaczenia ograniczenia kon-
strukcyjne FIA. Póniej naley
skupi wysiek konstruktorski na
tych urzdzeniach, na które nie

ma naoonych limitów.

3. Eksperci. W trybie ROOKIE
suchaj opinii ekspertów. Zazwy-
czaj maj racj (z wyjtkiem rad

udzielanych na torach, które s
standardowe i przez to bez sensu).

4. Czci. Im bardziej zuyte
masz czci, tym czciej Twój
kierowca bdzie mia problemy
z uruchomieniem samochodu
(awarie, których przyczyn nie us-

talono, s szczególnie bolesne
podczas jazd kwalifikacyjnych
i wycigu, dobrze zatem spraw-
dzi stan samochodów przed
udaniem si na tor, gdzie na
wszelkie wymiany pozostaje nie-

wiele czasu).

5. Jazda. Nie warto podczas
wycigu zbyt dugo zaleca kie-

rowcy ostrej jazdy, gdy w 98%
zakoczy on przejazd przed cza-
sem na której z band.

6. Taktyka. W przypadku zmia-
ny pogody i zjazdu do pit stopu
w celu zmiany ogumienia warto
przy okazji przemodelowa roz-

kad zjazdów (a nu uda si jed-

nego unikn). Przy zmianie nie

zapomnij o odpowiednim dotan-
kowaniu.

Zielone wiato
Trzeba przyzna, e firmie Mic-

roprose udao si w duej czci

odda atmosfer toru oraz war-
sztatów wielkich i maych stajni

wycigowych.
Nim jednak przejd do zalet,

wska najpierw wady, które naj-

wyraniej umkny beta-testerom.

Otó mamy zbyt genialnych me-
chaników i zbyt leniwych projek-

tantów. Wystarczy, e ukradniemy
jak cz, nad któr pracuj
mechanicy, np. wa korbowy. Me-
chanicy id na piwo twierdzc, e
dana cz jest na magazynie
i nie bd si forsowa prac fi-

zyczn, skoro nie ma sytuacji.

Jeli teraz grzecznie zaproponuje-
my im powrót do warsztatu i dal-

sze prace nad waem korbowym,
tyle e wyszej generacji, okae
si, e zaawansowanie prac nad
rzeczonym waem równa si zaa-
wansowaniu prac nad waem pop-
rzedniej generacji. Nie ma to jak

zaczyna od "punktu wyjcia”.
Projektanci natomiast z luboci
projektuj dalej to, czego ulepszy
ju si nie da (poziom 10). Nie ma
adnego komunikatu, e skoczyli
robot nad danym usprawnieniem.
Jak szef nie popatrzy, to szef si
nie dowie.

Ostatni wad tkwic w samej
filozofii programu jest zakres obo-
wizków. Czy kto widzia mene-
dera pompujcego oponki lub us-

tawiajcego spoiler? Ale wida tak

ju musi by.
Do jednak czepialstwa, bo

wady z naddatkiem rekompenso-
wane s przez zalety. Pierwszy to

zblienie si w wielu miejscach do
realizmu: przepisy zmieniane re-

gularnie przez FIA, co znacznie
ubarwia gr, rzadkie zmienianie
zdania w przypadku orzeczenia
winy zespou i dyskwalifikacji po
wycigu (czciej zdarza si otrzy-

ma surowsz kar), obraanie
si firm, z którymi postpio si
niedelikatnie (Renault odmówi
podpisania nowej umowy na dos-
taw silników, gdy w por nie

przeduyem poprzedniej), zmie-
niajca si jako produktów
poszczególnych firm w kolejnych

sezonach, hojno sponsorów za-
lena od wyników teamu.

Bardzo dobre wraenie zrobiy
na mnie statystyki i wspóczynniki.
Gra nie jest nimi przeadowana, ale

mona uzyska pen informacj
o miejscach zawodników w posz-
czególnych wycigach biecego
sezonu, porówna wyniki osigane
teraz z wynikami sprzed 5, 1 3 czy
34 lat (w sumie jedzimy 40 sezo-
nów), obejrze biec klasyfikac-

j czn konstruktorów i kierow-

ców, a na torze obejrze czasy
czoówki, kierowców jadcych par
miejsc przed i za naszymi zawod-
nikami, porówna prdkoci uzys-
kiwane podczas najszybciej prze-

jechanego okrenia z osiganymi
na okreniu obecnie jedynym.
W peni zadowala take charakte-

rystyka kierowców. Okreleni s
oni kilkunastoma cechami, a do-
datkowo mamy peny obraz ich do-

tychczasowej kariery (liczba wyci-
gów rozpocztych i ukoczonych,
wywalczonych pole position i zwy-
cistw). Na pochwa zasuguje
take spora paleta moliwoci
wpywania na jazd naszych kie-

rowców w wycigu wraz z uw-
zgldnieniem czynników losowych.

Wszystkie te cechy "Grand Prix

Managera” wzbogacone dwika-
mi dochodzcymi z toru czy war-
sztatów i w wikszoci statyczn,
ale starann grafik (sekwencje fil-

mowe s takie sobie) powoduj,
e po zasmakowaniu w prowadze-
niu stajni wycigowej trudno nam
zrezygnowa z kolejnych trofeów
Formuy I. A o to przecie chodzi.

Sir Haszak
Producent: Microprose

Rok wydania: 1995
Dystrybutor: IPS Computer Group
Cena: 134,20 z
Komputery, na których chadza:
PC486, Windows, 8 MB
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areszcie! Nastpca
zer Generaa, zna-

laz si w moich rkach.

Pytka siedzi ju w CD-
ROM-ie, wchodz w se-

tup... „This program must
be run under Microsoft

Windows”. Czy to na pewno jest “AI-

lied General? A moe Haszak zrobi

mi gupi kawa? Nie, na pytce jest na-

pis „Allied General", wic chyba jest

OK. Uruchamiam Windows i instalu-

j AG. Za mae miejsca? Mam ponad
20 MB wolnego na dysku!

Kiedy uporaem si z wszystkimi

problemami i uruchomiem „AG" by-

em ju lekko wkurzony, a tandetny

filmik na maym ekranie nie wpyn
lepiej na moje samopoczucie. Dalej

take nie byo lepiej: programici

z Mindscape nie przemczyli si. Na
piewszy rzut oka ‘Allied General
nie róni si prawie niczym od "Pan-

zer Generaa... Z pewnoci naj-

wiksz rónic, która od razu rzuca

si w oczy, jest to, e tym razem kie-

rujemy wojskami aliantów. Niestety,

nariusz moemy za przeciwnika

wybra sobie take czowieka (po-

dobnie jak w „PG").

Jako,e „Allied General" jest gr
zaprojektowan pod Windows, b^
dzie w niej nam towarzyszy wiele

okienek. Niestety, wyglda na to,

e autorzy i tym razem wykazali si
brakiem logicznego mylenia. Ko-

mu na przykad przyszoby do go-
wy uycie do przesuwania ekranu

osobnego okna (nie wiedzie cze-

mu nazwanego „Recon Window"),

skoro moe zrobi to wiele szybciej

z klawiatury. Znalazem take do-

sy mieszne niedopatrzenie auto-

rów „AG". W jednym scenariuszu

jest miasto, bynajmniej nie porto-

we. w którym udao mi

si zwodowa jednos-

tk (które to miasto,

odkryjcie sami).

Sama gra nie zmieni-

a si prawie wcale. Jej

zasady s takie same
jak w „PG", trzeba

w okrelonym czasie

zaj wszystkie wska-
zane przez komputer punkty lub

przed upywem tego czasu wszys-

tkich przeciwników wysa do krainy

wiecznych owów. Jeli chodzi o tak-

tyk walki, to te wiele si nie zmie-

nio. Jedynie bombowce poziomowe
(leve! bombrs) maj wiksze zas-

tosowanie ni w „PG". Wszystko
wskazuje na to, e w „AG" zosta

uyty ten sam „engine", co w „PG*

(nawet struktura savegame’ów jest

taka sama).

Na zakoczenie dla niedowiad-
czonych graczy zamieszczam par
wskazówek, jak gra, aby wygra.

1. Zawsze pamitaj o porzdku
ataku. Jednostki wroga atakuj na
pocztku artyleri, bd lotnictwem

E«e £dd gam Wndow

udio£t: /umany w yi-cts maie i ra-

czej nieistotne. Zostao wprowadzo-
nych kilka nowych rodzajów jednos-

tek (stare pozostay bez zmian). Aby
doda grze realizmu, autorzy dodali

kilka narodowoci, których nie byo
w „PG" (np. kampani w Rosji roz-

poczynamy nie spotykanym dotd
w grach wojennych scenariuszem

z wojny radziecko-fiskiej). Tak na

marginesie, to ciekawe, e Polacy

uywali tylko jednego rodzaju czo-

gów: Shermanów. Niektóre scena-

riusze rozgrywaj si w pobliu kra-

jów neutralnych. W ‘AG„ tereny

pastw neutralnych oznaczone s
niebiesk obwódk. adne wojska

nie mog przebywa na tych tere-

nach (ciekawa innowacja, cho mo-
im zdaniem zupenie zbdna, bo-

wiem nie wpywa na planowanie

operacji wojennych).

Podobnie jak w „PG" mamy do
wyboru gr w kampanii (Europa, Af-

ryka, Rosja) lub w oddzielny scena-

riusz (jeden z 39). W kampanii mo-
emy gra tylko jako przywódca
aliantów, za w scenariuszu jak kto

woli. Rozgrywajc tylko jeden sce-

(jei jednostka nie jest chroniona

przez artyleri przeciwlotnicz Iul

myliwce).

2. Koncentruj si na poszczegó

nych jednostkach, nie atakuj wszys-

tkich naraz. Jednostki uszkodzone

atwo uzupeni, znacznie gorzej jes:

odkupi stracone wojska.

3. Jednostki z duym dowiac
czeniem (powyej 10) atakuj z dys-

tansu (artyleria, lotnictwo). Wik-
szo Twoich jednostek zginie

w ataku na tak silnego przeciwnika

nie wyrzdzajc mu adnych strat

4. Stosuj odpowiednie jednostk

do odpowiednich zada: np. nie pró-

buj nawet atakowa czogami mias-

ta, w którym siedzi piechota.

5. Istnieje sposób na pozbycie si
najtwardszych nawet jednostek wre-

ga (chodzi mi o jednostki naziem-

ne). Naloty dywanowe! Nawet je?

nie niszcz jednostek wroga, to poz-

bawiaj go paliwa i amunicji, a bez-

bronne jednostki mona rozebra:

na czci nawet piechot (nalotów

dywanowych dokonuje si za pomo-

c Jevel bombers").

Niestety musz zaliczy “AG„ dc

gier, które mnie rozczaroway. Wpro-

wadzone ulepszenia nie rzucaj s>e

w oczy, a gra chodzi potwornie we-
no nawet na 486 DX2/66. Szczerze

mówic po nastpcy „Panzer Gene-

raa" spodziewaem si duo wice
Mimo wszystko jednak graer
w niego z przyjemnoci, bo strate-

gi jest nadal dobr.
Aragorr.

Producent: Mindscape

Rok produkcji: 1995
Dystrybutor: Digital Multimed i

Group
Cena: 154 z
Komputer, na którym dziaa: PC
486 CD



Ze sporym, okoo dwumiesicz-
nym opónieniem ukazaa si
u nas najnowsza przygodówka Lu-

cas Arts - „The Dig”. Prace nad
tym projektem zaczy si ju dwa
lata temu we wspópracy ze syn-
nym reyserem Stevenem Spiel-

bergiem, który musia zrezygnowa
z krcenia filmu, kiedy scenariusz

okaza si niemoliwy do zrealizo-

wania ze wzgldu na astronomicz-

ne koszty scenografii i efektów
specjalnych. Dobre pomysy nie

powinny si jednak marnowa,
wic czego nie dao si pokaza na
ekranie kinowym, postanowiono
przenie na monitor komputera.

Z jakim efektem? O tym za chwil.

„Wykopalisko" (w wolnym tuma-
czeniu) zdyo obrosn legend,
jak wiele innych spónionych gier

(vide „Stonekeep"). Spodziewano
si cudów - wysokorozdzielczej

grafiki, filmowej akcji, oszaamiaj-
cych efektów specjalnych, zapomi-
najc o rzeczy najwaniejszej, fun-

damentalnej: fabule. „The Dig" nie

jest najadniejsz przygodówk, ja-

k widziaem. Nie jest nawet naj-

adniejsz przygodówk Lucas
Arts. Ma jednak w sobie „co" co
powoduje, e gracz zostaje wessa-
ny w wir przygody i zapomina o re-

alnym wiecie, co, co nie pozwa-

la spokojnie rano zasn, ka-c wci wraca do obce-

go wiata...

Asteroid „Attila" do
niedawna zachowywa
si spokojnie i nic nie

wskazywao na to, eby
mia zacz sprawia
kopoty. Po wykryciu

zmiany jego orbity, na
Ziemi zapanowa niepo-

kój - ewentualne zde-

rzenie mogoby mie
katastrofalne skutki, gdy-

by gaz spad na tereny

zamieszkae. NASA posta- ^
nowia wysa w kosmos prom

^

z picioosobow zaog, w celu

detonacji dwóch adunków nukle- I

amych, które mogyby wprowa-
dzi kolosa z powrotem na bez-

pieczny kurs. Zaoga zostaje dob-
rana w popiechu - dziennikarka,

archeolog, dowiadczony kosmo-
nauta oraz dwoje ludzi do obsugi
promu. Po przybyciu na miejsce

mtakowie dokonuj fantastyczne-

go odkrycia - adunki odsaniaj
poste wntrze asteroidu! Trójka lu-

dzi, nie zwaajc na podstawowe
zasady bezpieczestwa, de-

cyduje si na penetracj wntrza
tajemniczego obiektu. W tym mo-
mencie kamie zamienia si
w krystaliczny statek, ponoszc ze
sob trójk bohaterów do zupenie
nieznanego im wiata...

Pocztek gry zapiera dech
w piersiach. Ponura atmosfera

kosmicznej pustki i wielka tajemni-

ca zaklta w skalnym gigancie

sprawiaj, e gracz czuje si
wcignity w sam rodek wielkiej

przygody.

Dynamiczna pocztkowo akcja

zwalnia troch wraz z biegiem wy-
darze. Ludzie odkrywaj kolejne

trójki bohaterów, kierujemy poczy-
naniami tylko jednego z nich, Bos-
tona Low, kosmonauty, który zjad
zby na zwiedzaniu rónych za-

ktków naszego ukadu sonecz-
nego. Maggie i Brink pozostaj

tajemnice obcego wiata po ka-

waku, a cao powoli zaczyna
nabiera wyranych ksztatów.

„Dig" nie jest gr, w której wystar-

czy duo klika, aby rozwizywa
zagadki. Tutaj trzeba zrozumie,
co dzieje si dookoa, odgadn
znaczenie tajemniczych przedmio-

tów, inskrypcji w nieznanym jzy-
ku, a dopiero wtedy zagadka uka-

e si w peni.

Mimo wys-

tpowania
w grze

przez wikszo czasu poza ob-

szarem dziaania Bostona, ale

wszyscy spotykaj si znowu
w dramatycznej kocówce.

Kilka sów o technice - „The
Dig" nie wyglda lepiej ni „Fuli

Throttle". Postaci, cho perfekcyj-

nie animowane, s mae i niewy-

rane. Z kolei ta to arcydziea -
mona je podziwia godzinami.

Czasem
oglda-
my ani-

mowa-

ne wstawki, które nie stanowi in-

tegralnej czci gry jak w „FT", ale

s raczej „cukierkiem" dla oka.

Na wyrónienie zasuguje
dwik. Poza nieciekawym go-
sem Maggie, reszta aktorów czy-

tajcych dialogi spisaa si na me-
dal. W tle cay czas sycha pik-
n, prawie symfoniczn muzyk.
Zostaa ona zdigitalizowana i do-

piero wtedy zapisana na pycie,

wic powinna brzmie bardzo
dobrze nawet na najtaszych klo-

nach Blastera.

Zdecydowanie najmocniejsz
stron gry jest fabua. Wielokrotnie

wida tu rk mistrza, a niektóre

wtkis po prostu genialne. Do wad
mona zaliczy do niski stopie
komplikacji zagadek. Dziki nowe-
mu interface wystarczy po prostu kli-

ka na odpowiednich przedmiotach,

nie martwic si o reszt. Dowiad-
czeni gracze mog skoczy „The
Dig" w dwa-trzy dni.

Gry takie jak DIG nie powstaj
czsto, za to pamitane s dugo.
Lucas Arts po raz kolejny potwier-

dzi swoj klas... Ze swej strony

mog powiedzie tylko jedno -
marsz do sklepu!

ROOSHKEEN

PS. XuX, TNX for support!
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Sir Haszak namawia w ramach

subowych obowizków
(7 godzin

w miesicu)

magistra

Michalskiego

do robienia

kurekty

(NIE)WIELKI
KONKURS

tr
tajno polityczny

ZONY
NACZELNEGO
Pierwsza osoba

która zgadnie, kogo
miaa na myli ona
Naczelnego mówic
„ojciec brata
ksiniczki”, dostanie
nagrod.
Nagrod jest

kolorowa nasadka na
dugopis dla majcych
kopoty z pisaniem.
Odpowiedzi prosimy

\nadsya. u

WC kwadrans
(czyli wyjtki z instrukcji

Commandera 4)

OSTRZEENIE O

UWAGA:
OPISANYM W NINIUSZU DOKUMENTAC
MOG BY DOKONANE

W KADEJ CMWIU I BEZ UPRZEDZENIA

mmmmmm

1T1« tak dawno
,
jako

tak tu przed referen-
dum .

jeden niezawisy
sdzia zawyrokowa, e
jeden redaktor, którego
nazwiska nie wymienimy
(pi liter, z uszami,
raczej poziomo, pierwsza
U, ostatnia H, oo jest
równoczenie pierwsz
liter tytuu wydawanego
prsez HIIgo gazety)
ujawni . Ea ujawnienie
wedug kodeksu karnego
mona usi, mona te
siedzie w
oo zdarzyo al
daktorowi

na
wyroku sdowego
dla bezrobot-

klego
to
z tajnej
urzdnikowi
jak si okazuje
w porzdku, a przynaj-

mniej nikt na razie
do przyjcia

poetawy „aledzs" za po-
sianie dokumentu Hio
dziwnego te urzdnicy
siej dokumenty gdzie
popadnie, wiadomo nie od
dzi . Posiany dokument
wypasscza kieki zazwy-
czaj dopiero po jego

.. , , dlatego —_
to nie urzdnicy s win-
ni, a znaidinjy.

Piszemy o tym wszys-

po raz kolejny poazull-
my si zagroeni . Oto
bowzam okazao si, e
nimowolaie moemy si
zawiesi, jeli niechc-
cy staniemy si waci-
cielami informacji
z kilkoma Terami przed
numerem,- fis wicej ser -
tym wikszy kopot, jakoe jedno zero oznacza
materia poufny, e ze-
ra cile tajsy (np. Ja-
mes Bond) , a trzy rera -
tajny specjalnego zna-
czenia. Dwa zera maj

Ujazdowskimi w Wai
wie, po których to

zydenta Bardzo Wane
Samochody z Bardzo Wa-
nymi Osobami majcymi

Dokumenty. Logloznym
jest wniosek , e jeli
gdzie te dokmmty gi-
n, to wanie na tej
trasie. A jeeli je
znajdsleaiy, to oo? Co
zrobi, eby el nie
okazao e je ujawnili-
my 1 zostalimy bezro-
botni? Jak je zaniesiemy
do Urzdu teiny i tern

ujawnimy, e je many, to
nas posadz, a i do
Urzda, eby w nim ciwi-
l posta i nie ujawni
nie ma sensu. Równie
dobrze nona posta nie
ujawniajc w dema.

Ha szczcie dla
majpych

wielki blaszany domak,
taki mniej wioej metr
na metr na «. idy nie
byo wtpliwoci o oo
afaocbi , na dradad
przybytku proponuj
narysowa trzy zera

.

w rodku umied 1ibymy
naczynie s podnoszon
klap 1 aapisem „Tu
zwraca" Kady, kto
znalazby jaki dokument
z zerami (o ile nie by-
aby to nasza wierszów-
ka) miaby wreasole
wity spokój - wystar-
czyoby si zamkn
w tym deadeu i tam ujmw-

I ni, czy te zwróci.
wgmttfal ny ,

mocbod zepancerny samoohó

i i

Colo je*?

Nikomu^ mona wierzy!!! Na

f
to TOP LESS

email a przyapali tam Nacam

mniej tajne za to bar-
dziej praktyczne, jednak
nie o tym tu mowa.

Hasze wzburzenie ma
bardzo fsmtim podstawy
Tak si skada, e je-
dzimy do pracy Alejami

sposób na ominicie
wsselkich problemów
zwizanych z ujawnia-

nyatarczy w jakim
miejscu w
(najlepiej

Aleja
*

jach
albo na Pil
Krzyy)

UliWt

OOu CZt

WWUi-
KEC-D ’
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|MEDIAB0X 40x3,5”
l/Vr fctf. 90135 (sz), 136 (0.1

137 (ci.n), 138(z). 139(w),

1 141 (cza). 142(cze),

I Cena: 8 z

aS2^ Etui na gitki 6 x 3,5”

l 8"**1 28106 n.J 107 (c.n),

LV >fJ§4&tf'
9S* 108 (z).

V<*-
oV?a50*^^™ 109 <w >

Cena: 19.50 z

^ Aby zoy zamówienie, naley wyci
znajdujcy si poniej,

i
=» Koszt wysyki wynosi 3,50 z

Kupon naley wysa na adres:

wypeni kupon

fca.,.

Wydawnictwo ”Bajtek”

ul. Suby Polsce 4, 02-784 Warszawa
Nasze konto:

Wydawnictwo ”Bajtek”

PBK S.A. IX Oddzia w W-wie
370031-534488-139-11

|RODKI CZYSZCZCE
iPyn do ekranów - nr kat. 9970 - 19,50 z,
Pyn do obudów - nr kat. 99711 - 20,20 z,

|
Pianka antystatyczna - nr kat. 99714 - 12 z

I Dyskietka czyszczca 3,5”- nr kat. 99752 - 15.90 z|

I Pulpit

INr kat. 21103 (sz). 106|
I (cza), 206 (f), 207 (ci.n)J

1208 (z), 209 (w),l

1 Cena 23,60 z

1

| Filtr antyradiacyjny, szklany 14”

\Nr kat. 92899, jasny

\Nr kat. 91899, ciemny

I Cena: 167 z

15”

SPRZEDA WYSYKOWA - ZAMÓWIENIE M/03/96

IMI I NAZWISKO:
ADRES:

KOD: MIASTO:

Prosz o przesanie mi za zaliczeniem pocztowym nastpujcych artykuów:

Nr kat. Nazwa Cena Ilo Warto

—
i i

CZNA KWOTA

Naleno zobowizuj si wpaci przy odbiorze przesyki.

podpis zamawiajcego
podpis rodziców (dla osób poniej 18 lat)

Informujemy, ze kupon jest wany eto ukazania si nastpnego numeru.
Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie bd realizowane.

Opis skrótów kolorów:

|(sz) - szary

|(cza) - czarny

I ( cze) - czerwony

l(z) - zielony

|(f) - fiolet

(w) - winia

(n) - niebieski

(gr) - grafitowy

(c) - ciemny

asi:

„ZWARIOWANE MELODIE”
I Podkadki pod mysz (LTM..), nadgarstki

l(LTS..) i przed klawiatur (LTW..)

I Nr katalogowy

Id- Królik Bugs,

1 02 - Wilk Tasmaski,

1 03 - Tweety i Sylvester,

1 04 - Marvin Marsianin,

|05 - Stru Pdziwiatr

I Cena:

I LTM.. 13.50 z.

llJS.. 13,50 z.

ILTW.. 19 z.

. RT

4Ss^.

/



T
o co tu wida, to skrzyowanie
przegldu (pamitacie, bya
kiedy taka rubryka) z rapor-

tem. Skrzyowanie, bo na
przegld to troch za powa-
ne, a na raport - za mao kom-
pletne. Postawilimy sobie

w pokoju dwa komputery, wzilimy
dwie karty sieciowe, troch drutów i wty-

czek. kilkadziesit pudeek z grami

i zamknlimy drzwi, proszc eby nam
nie przeszkadza. Wszystko, co wyszo
po drodze, opisalimy, eby da Wam
jak najsensowniejszy obraz sytuacji. Po-

mijajc tego duego gniot o wszystkim

i o niczym, opisalimy jeszcze kilka tytu-

ów chodzcych po drucie. Nie jest to

wszystko o czym wiemy, e daje si uru-

chomi, ale wszystko to, co rzeczywi-

cie uruchomilimy na przestrzeni tych

kilku dni. Kady opis gry zawiera (w pun-

ktach) nastpujce informacje: 1 . co to

jest i jakie ma wymagania sprztowe, 2.

obsugiwane przez gr typy pocze, 3.

liczba graczy biorcych równoczenie
udzia w zabawie. 4. liczba potrzebnych

egzemplarzy gry, 5. uwagi. Enjoy!

a

Raport o stanie
Gra samemu jest fajnie, ale jesz-

cze fajniej - moecie wierzy, albo nie

- jest gra w kilka osób. Choby dwie.

W ostatnim czasie pojawia si coraz

wicej gier, które to umoliwiaj.
W pewnym stopniu jest to wykorzysta-

nie mody na sieci w ogóle - Internet, te

rzeczy, ale producenci równie usiuj
si podpi pod znany fakt - ludzie

grywaj nie tylko po domach, robi to

równie w pracy, gdzie zwykle kompu-
tery s w sieci. Od tego momentu spra-

wa zaczyna si nakrca sama, bo jak

ju kto zasmakowa gry w sieci w pra-

cy, zechce i w domu. wic prdzej czy

póniej doprowadzi do zaoenia u sie-

bie (i u kumpli) maej sieci lokalnej, po-

jawi si wic zapotrzebowanie na gry

sieciowe... aden rasowy gracz nie

moe obok takiej gratki przej obojt-

nie - my te nie moglimy, postanowi-

limy wic przyjrze si sytuacji.

O grach napiszemy osobno, wic
zacznijmy od sposobów poczenia
komputerów ze sob. Najprostsze

sposoby opieraj si o wykorzystanie

portów szeregowych, w które wyposa-
ones praktycznie wszystkie kompu-
tery. Na pecetach s to porty zgodne
ze standardem RS 232 (COM1,
COM2, czasem jeszcze 3 i 4) - zaz-

wyczaj jeden z nich jest wykorzystany
przez mysz, czasem do którego pod-

cza si jeszcze modem. Najprociej

bdzie w sytuacji, gdy wykorzystany

bdzie tylko jeden - potrzebny bdzie
wówczas wycznie kabel, który mo-
na sobie zrobi samemu (schemat -

kopi kabla z którego korzystalimy
przy tworzeniu raportu - znajdziecie

na rysunku: kabel jest uniwersalny

i z obu stron ma kocówki dziewicio-

i dwudziestopiciopinowe, mona uy-
wa kabli prostszych, ale ten jest wy-
jtkowo dobry. Jeszcze nigdy si na
nim nie zawiedlimy). Jedynym istot-

nym ograniczeniem takiego kabla jest

jego dugo - nie mogca przekro-

czy 15 metrów (standard zosta tak

opracowany, e nie gwarantuje pop-
rawnego dziaania cza przy wikszej
dugoci kabla). Pitnacie metrów to

cztery pitra plus kawaek (krótki) na
signicie do komputera - nie jest to

duo, ale czsto moe zupenie wys-

tarczy. Podstawow zalet takiego

kabla jest jego niska cena - razem
z wtyczkami nie sposób przekroczy
kilkudziesiciu zotych.

Drugim, czsto spoty-

kanym i popularnym spo-

1

Descent

1 . Strzelanina - taki trójwymia-

rowy „DOON/T. Pod pewnymi
wzgldami lepszy od „DOOMa",
pod innymi gorszy, ale oba miesz-

cz si w tej samej kategorii Wa-
gowej. Lata si maym statecz-

kiem po pozbawionych cienia
kopalniach na asteroidach i wybi-

ja si nastawione nieprzyjanie

roboty. Teoretycznie powinno
wystarczy 386 z 4 MB RAM-u,
ale w praktyce lepiej si nie udzi
- 8 MB i rednie 486 to optimum.
Opis: TS 2/95.

2. Testowalimy tylko IPX, ale -
przynajmniej wedug menu - mo-
na gra równie po kabelku bez-

porednio i przez modem.
3. Równoczenie moe wspóis-

tnie kilka równolegle prowadzo-
nych rozgrywek, w kadej po o-
miu graczy. Przynajmniej tyle wy-
nika z instrukcji i logicznego my-
lenia, bomy nie sprawdzali ina-

czej, ni tukc si we trzech.

4. Na kadym komputerze pod-

czonym do sieci i biorcym
udzia w grze musi by jedna sztu-

ka „Descenta”, co nie jest wielk
sztuk. Gra nie sprawdza obec-
noci CD.

5. Rewelacja. Jak ju ma si do-

sy „DOOMa* warto spróbowa,
bo gra jest naprawd tego warta.

Do dyspozycji s trzy róne typy

gry, w których inaczej zdefiniowa-

ne jest kto jest wrogiem, a kto nie

i czy w walce bior udzia roboty.

Poza tym waciwie wszystko jak

w „DOOM-ie”, tyle e mona si
krci dookoa wszystkich moli-
wych osi.

Owijanie

w druty

EuroFigMer 2000

1

.

Rewelacyjny symulator my-
liwca, nad którym trwaj prace
prowadzone przez kilkanacie du-

ych, europejskich firm i konsor-

cjów powoanych specjalnie w tym
celu. Gr opisa w poprzednim nu-

merze Rooshkeen. Wymagania
sprztowe - kolosalne. Absolutne
minimum to 8 MB, 486DX2/66 (ten

DX to nie arty - na UMC, czyli ko-

pii SX-a, „EF2000” chodzi w tem-

1

.

Do ju stary, bo z 1 993 ro-

ku, symulator kilku rónych samo-
lotów (I i II Wojna wiatowa, Ko-
rea, Wietnam i Falklandy, wic do
wyboru s midzy innymi Fokker
Triplane. Spitfire, Harrier - jest

czym polata). Sterowanie samo-
lotami banalne, cho kady ma
swoj charakterystyk i zachowu-
je si w powietrzu inaczej. Cao

zorientowana na walk w powiet-

rzu. wic poza karabinem maszy-
nowym. dziakiem lub rakietami

powietrze-powietrze innego uz-

brojenia nie bdzie. Wymaga
sprztowych nie posiada, dziaa
cakiem niele nawet na AT z 1 MB
RAM-u (byle z kart VGA). Opis:

TS 4/93.

pie mniej wicej jednej, dwóch kla-

tek na sekund praktycznie nieza-

lenie od rozdzielczoci!) Zaleca-

ne - 16 MB i Pentium 90. Na Perv

2. Sieci nie obsuguje w adna
formie, jedynie modem albo po-
czenie bezporednie. Niestety, ty

ko na 2400.

3. Jak to zwykle przy pocz
niach bezporednich bywa. gra:

mona tylko w dwie osoby.

4. Kady musi mie gr zainsta

lowan u siebie z dyskietek.

5. Uwaga jest jedna, mocno kr

tyczna. Poczenie komputerem
na 2400 jest zbyt wolne i samolcn
poruszaj si abk, zamiast lata:

jak trzeba. Kiedy mylaem, e *:

wina za wolnego komputera (lata-

em 386 przeciwko AT) - teraz t

o Pentium kontra UMC i samolc*.

w dalszym cigu skakay po ekra-

nie. Minimalnie, ale jednak Pc:
tym gra si cakiem fajnie, ch:

gra ma ju swoje lata.

1 . „Apache" to bardzo solidny sy-

mulator migowca, opisywany
przez nas w TS 11/95. Do popraw-
nego dziaania wymaga minimum
486DX/33, 8 MB i SVGA VESA, ale

to s naprawd minimalne wyma-
gania. Gra na CD. Opis: TS 11/95.

2. Testowalimy tylko IPX, ale

wedug instrukcji i menu mona

gra równie korzystajc z mode-
mu i RS-a.

3. W sieci do 16 osób, jednak is-

tniej specjalne tryby gry dla

dwóch graczy.

4. Kady gracz musi mie v\rfasny CD.
5. Jedyna znana nam gra umo-

liwiajca nie tylko gr przeciwko
sobie albo jako dowódca skrzyda
i skrzydowy. Bardzo ciekaw op-

cj na dwóch graczy jest moli-



1. Czy kto nie wie, co to jest

„DOOM"? Jak tak, to znaczy e
czyta „Top Secret” w poczekalni

u dentysty albo u fryzjera. Wymaga-
nia sprztowe - powszechnie zna-

ne, gra zaczyna si od 386 i 4 MB
RAM-u, cho to taka sobie konfigu-

racja. Opis: TS 10/94 („DOOM 2”)

2. Dostpne poczenia zmienia-

y si z wersji na wersj i w dodatku
nie zawsze chciay dziaa do koca
prawidowo, wic trudno o nich napi-

sa w jednym zdaniu. „DOOM 1"

dobrze chodzi korzystajc z IPX-a.

„DOOM 2” na pewno chodzi pop-
rawnie korzystajc z IPX-a i bepo-
redniego poczenia kablem RS-
owym, wiem z opowiada, e daje

si równie gra przez modem.
3. Zasadniczo gra si we czwór-

k, cho nie jestem pewien, czy

w sieci równoczenie nie moe by
prowadzonych kilku gier równolegle.

4. Kady instaluje wasn kopi
„DOOM-a", cho historia notuje

przypadki grania w... jedn kopi,
umieszczon na serwerze.

5. Od ,.DOOMa" si to wszystko

w pewnym sensie zaczo. Gra
mona na dwa podstawowe sposo-
by - razem, wpierajc si nawza-
jem, i przeciwko sobie, strzelajc ile

razy przeciwnik pojawi si w polu

widzenia. Ten drugi wariant - de-
athmatch - sta si swoistym stan-

dardem i pod niego wanie zrobio-

no chyba najwicej nowych pozio-

mów. Ze wzgldu na du popular-

no gry i jej stabilno (zwykle

dziaa bez zarzutu niezalenie od
do nawet pokrconych konfigu-

racji) wietnie nadaje si do testo-

wania wieo poczonych w sie
komputerów.

tium 133 i 8 MB chodzi cakiem
znonie. Gra na CD. Opis: TS
2/96.

2. Jedyny sposób poczenia
si, to IPX.

3. Wedug instrukcji - do 8
osób.

4. Kady powinien mie wasn
kopi, ale w praktyce gra nie spraw-
dza, czy pytka jest w czytniku.

5. Pomijajc konieczno uy-
wania kilku bardzo mocnych kom-
puterów, gra si znakomicie, cho
mamy kilka uwag krytycznych.

1. Najmodszy (no. moe niezu-

penie, miesic temu pojawi si
wreszcie „Duke Nukem 3D’*) z rodzi-

ny gier doomopodobnych. Byo ich

sporo - dwa „DOOMy" jako takie,

potem „Heretic”, „Dark For-

ces”i jeszcze kilka innych, których

nazwy przemilcz.
i
Hexenn pojawi

si stosunkowo niedawno, bo na je-

sieni 1995 roku. Najkrócej - „DO-

OM,,, ale umieszczony w wiecie
fantasy. Wymagania sprztowe - ni-

ej 8 MB nie podskoczysz, poza tym
nic szokujcego. Opis: TS 12/95.

2. Podobnie jak „DOOM" -
wszystkie trzy (!PX, RS. modem)
wchodz w gr. Testowalimy tyl-

ko IPX-a, za to dugo i namitnie.
W redakcji Bajtka robili to jeszcze

wo latania w tandemie pilot-

strzelec. Jeden steruje lotem, dru-
gi obsuguje systemy broni. Byli-
my pod duym wraeniem, obser-
wujc równoczenie na obu moni-
torach te same ruchy migowca.Cz klawiszy w tym wariancie
nie dziaa - nie mona si przesia-
da z jednego fotela do drugiego.
Z bliej nieznanych przyczyn

nie udao si „Apache" uruchomi

Opcja Quick Combat daje szans
walki, ale wycznie za pomoc
dziaka - po znalezieniu si w po-

wietrzu rakiet nie stwierdzilimy.

Przy lataniu w zespole jest znacz-
nie ciekawiej, ale i tak nie ma mo-
liwoci wspólnego wylatania caej
kampanii - mona co najwyej po-
lecie jak losowo wybran mis-

j. Poniewa sama gra jest rewe-
lacyjna warto spróbowa i po dru-

cie, ale dla gry po drucie kupowa
„EF2000” nie warto.

duej i jeszcze namitniej. Nie

jestem pewien, czy zamiast testo-

wa po prostu nie grali...

3. Cztery osoby, z podobnymi
uwagami jak przy „DOOM-ie" ? „Des-

cencie" - czyli bardzo moliwe, e
da si równolegle odpali kilka nie-

zalenych gier na tym samym kablu.

4. Na kadym komputerze je-

den egzemplarz gry. zainstalowa-

ny z dyskietek.

5. W „Hexen" na samym poczt-
ku mona sobie wybra, czy chce
si by wojownikiem, magiem czy
klerykiem, co urozmaica gr zes-
poow - mona korzysta z umie-
jtnoci wszystkich trzech kast. Po-
za tym gra na dobr spraw me
róni si specjalnie od „DOOM-a",
bo to, e mona zadrze gow do
góry albo spojrze w dó nie ma
wikszego znaczenia.

kiedy w redakcji przy chodzcym
duym Novellu. W czasie prób
dziaa bez zarzutu na dwóch kom-
puterach nie podczonych do ni-

czego innego. Poczenie nast-
powao automatycznie po wybra-
niu po obu stronach tego samego
kanau do pocze (wystarczy
klikn mysz na przycisku z od-
powiednim numerem).

1. Wycigi niby-samochodowe,
ze strzelaniem do siebie nawza-
jem. Potrzebne co najmniej 486 i 8
MB pamici, do gry w SVGA wska-
zane Pentium (w VGA
320*200*256 gra si znakomicie
na poziomie 486/50 MHz). Opis:
TS 10/95.

2. Gra mona wycznie ko-
rzystajc z netbiosu. Po cikich
przejciach przy uruchamianiu
„Seawolfa” sprawdzaem tylko
netbios z Novella i byo dobrze.

3. Gra moe równoczenie od
dwu do omiu osób.

4. Kady powinien mie wasn
kopi gry, która jednak po zain-

stalowaniu na dysku nie spraw-
dza obecnoci pytki w CD ROM-
ie.

5. Gra rozwizana bardzo sen-
sownie - po jednym kablu mona
gra w kilku zespoach, róni-
cych si numerem. Po wybraniu
parametrów gry (tor, liczba okr-
e) gra czeka trzydzieci se-
kund na wszystkich chtnych,
którzy pojawiaj si na linf startu.

Potem - w drog. Kiedy gralimy,
miaem wraenie, e co si zaci-

nao, gdy mój komputer czeka na
drugiego gracza.

sobem czenia kompute-
rów jest wykorzystanie
modemów. Modemy do

komputera podcza si równie ko-

rzystajc z portów szeregowych, ko-

rzystajc przy tym z kabla (modemy
zewntrzne) albo wkadajc modem
bezporednio do slotu na pycie gów-
nej. Poniewa modemy cz si lini

telefoniczn, waciwie nie ma ograni-

czenia odlegoci na jak si czy,
jednak trzeba si liczy z kosztami -
godzina gry lokalnie kosztuje w tej

chwili ponad trzy zote, e o cenie mo-
demu (sensowne zaczynaj si w oko-
licach trzystu-czterystu zotych) nie

wspomn. W pewnych sytuacjach
mona zrezygnowa z czenia si za
porednictwem telekomunikacji i sa-

memu poczy dwa modemy przewo-
dem - wtedy jego dugo moe
osign nawet kilkanacie kilomet-

rów. Wikszo modemów potrafi ta-

kie poczenie (tzw. leased lin, czyli

lini dzierawion) obsuy. Podsta-
wowym problemem bdzie to, e nie

widziaem jeszcze gry, która takie roz-

wizanie potrafiaby zaakceptowa.
Istniej jednak spore szanse na to,

e przynajmniej cz gier uda si
oszuka i przekona je do tego, e s
poczone normaln lini telefoniczn.

Oba problemy - gier i modemów -

mona obej kupujc za nastpne kil-

kaset zotych (bodaje okoo czterystu)

ma centralk, pozwalajc na pod-
czenie kilku aparatów telefonicznych.

Koszty jednak rosn coraz bardziej...

Wszystkie rozwizania oparte o -
cze szeregowe maj jedno, bardzo
podstawowe ograniczenie - gra mo-
na tylko w dwie osoby. Jeli chcemy,
eby w grze brao udzia wicej osób,
musimy ju skorzysta z bardziej zaa-
wansowanego rozwizania. Najlep-

szym, jakie mog zaproponowa, jest

sie typu Ethernet o topologii magis-
trali, kompatybilna ze standardem
IPX. No dobrze, zrobiem ju wraenie
zdaniem z którego wikszo z Was
nic nie zrozumiaa - teraz zaczn to

tumaczy na polski. Zarczam, e
sprawa wcale nie jest skomplikowana.
Sie typu Ethernet oparta jest o kar-

ty sieciowe (nie zgadniecie - zgodne
z Ethernetem) poczone kablem
RG58U (to takie oznaczenie, jak pój-

dziecie do sklepu i powiecie e kabel

ma by taki, sprzedawca zrozumie).

Topologia magistrali znaczy tyle, e
jest jeden dugi drut, do którego co kil-

ka lub kilkanacie metrów podczony
jest komputer (to czy komputer jest

wczony, czy nie, nie ma adnego
znaczenia dla dziaania sieci i pozos-
taych komputerów). Co wane, o ile

nie macie zamiaru czy Lodzi ze
Szczecinem, moecie si nie przejmo-
wa dugoci kabla - sto, dwiecie, I

piset metrów, moe nawet kilometr

nie powinny sprawia adnych proble-

mów. Co najwyej dobrze jest spraw-
dzi (jeli macie tak moliwo) czy
wszystkie komputery s podczone
do tej samej fazy (zapytajcie jakiego
elektryka, to Wam wyjani o co cho-
dzi). A kompatybilno ze standardem
IPX oznacza tyle, e zanim zacznie
si gra, trzeba uruchomi program
rezydentny, który bdzie potrafi t
kompatybilno zapewni.

Karta sieciowa Ethernet (jakby si
dopytywali o szczegóy, mówcie e
NE2000) z wyjciem BNC kosztuje

rednio kilkadziesit zotych (uywan
da si kupi poniej piciu dych, na
now trzeba wyoy do stu zotych).

Do tego dojdzie kabel, którego metr
kosztuje okoo zotówki, kocówki
(BNC) po jakie trzy zote (na kad



kart bd potrzebne dwie) i dwa ter-

minatory (na kadym kocu kabla je-

den) po zotych sze (taki terminator

mona sobie zrobi samemu z nor-

malnej wtyczki BNC, zwierajc j
opornikiem 50 omów). Do kompletu

pocze potrzebne s jeszcze trójniki

(po jednym na kady komputer), ale te

zazwyczaj s sprzedawane w komple-

cie z kart sieciow, wic nie trzeba

ich liczy osobno. Jak powinny wygl-
da poczone ze sob karty wida na
zdjciu. Kad nastpn docza si
dokadnie tak samo - potrzebny b-
dzie kawaek kabla z kocówkami na
obu kocach. Troch problemów mo-
e sprawi zaoenie kocówek - od
biedy mona je przylutowa, cho naj-

lepsze s zaciskane - niestety, spec-

jalne narzdzie do ich zaciskania

kosztuje blisko sto zotych, najlepiej

wic rozejrze si za kim, kto zajmu-

je si instalacjami sieciowymi i ju ta-

kie narzdzie posiada.

Teraz trzeba zainstalowa karty

w komputerach wybierajc im odpo-

wiednie porty i przerwania - wbrew po-

zorom nie jest to bardziej skomplikowa-

ne ni instalacja karty dwikowej.
Czasem do konfigurowania suy spec-

jalny program, czasem trzeba si pos-

uy zworkami. Konfigurujc kart naj-

lepiej nie rusza ustawie fabrycznych

i zmieni tylko (o ile w ogóle okae si
to niezbdne) numer przerwania i port

na takie, których nie wykorzystuje jesz-

cze adne urzdzenie w komputerze.

Ostatni problem to ten nieszczsny
program do IPX-a. Przyznam szcze-

rze, e nie znam adnego legalnego

sposobu jego zdobycia - poza kup-

nem albo duego Novella albo... Win-

dows. W tym drugim programie IPX

zapewniaj trzy programiki, urucha-

miane w pliku wsadowym (u mnie na-

zywa si on ipx.bat):

Isl

ne2000
ipxodi

Zby to poprawnie dziaao, pot-

rzebny jest jeszcze tekstowy plik

net.cfg, o na przykad takiej zawarto-
ci:

# Setup the NE2000 card

Link driver NE2000
INT10
PORT 360
Oczywicie przerwanie (INT) i nu-

mer portu (PORT) musicie poda ta-

kie, jakie ustawilicie u siebie. W przy-

padku korzystania ze sterowników
z Novella najlepiej pogadajcie z jakim
administratorem tego typu sieci. Po-

wie Wam, w jaki sposób generuje si
tam sterowniki. Dobrze jeszcze dopo-
say si w program zapewniajcy
zgodno z jeszcze jednym standar-

dem - netbios. Znowu mona go zna-

le w duym Novellu, cho akurat ta

wersja wymaga najpierw zainstalowa-

nia driverów do IPX-a. eby zaoszcz-
dzi pamici komputera mona sko-

rzysta z driverów netbiosu bdcych
czci maych sieci typu peer-to-peer

(na przykad Novel Lite, Lantastic).

Po zapewnieniu sobie poczenia
midzy komputerami mona zacz
gra. Do testów najlepszy jest „"DOOM"
- gównie ze wzgldu na jego atw
dostpno. Oczywicie trzeba si zaw-
sze liczy z tym, e nie wszystkie gry

potrafi korzysta ze wszystkich typów

pocze, moe si wic zdarzy tak, e
mimo najszczerszych chci nie bdzie-
cie mogli w co zagra. W czasie na-

szych testów okazao si na przykad,

e „688" nie chce si czy w ogóle,

„Seawolf i „Warlords 2" nie potrafiy

skorzysta z driverów netbiosu wzi-
tych z pakietu SilverNet,

„1942" z kolei potrafi ko-

1. Gra strategiczna. Prowadzi

si do boju ca armi (nie majc
nic wspólnego z rzeczywistoci).

Wystarczy 386 i 4 MB pamici, ko-

nieczna SVGA. Opis: TS 9/95.

2. Modem albo RS, w odrónie-
niu od innych gier istnieje moli-
wo ustawienia portu i numeru
przerwania, z którego chcemy ko-

rzysta (mona te ustawia para-

metry dziaania - liczba bitów da-

nych, bit stopu, bit parzystoci...)

3. Ze wzgldu na typ poczenia
- mona gra wycznie w dwie

osoby.

4. Jedna pytka wystarcza na
gr dwóch osób - gra siga do
pytki tylko podczas zagldania
do gównego menu. potem mo-
na CD wyj i woy (na chwil)
do drugiego komputera, co
zreszt jest proponowane pod-
czas instalacji.

5. Gra si niezbyt ciekawie, bo
na ruch przeciwnika trzeba czeka
(podobnie jak to ma miejsce
w „Warlords”). W efekcie nie ma
wielkiej rónicy midzy gr na jed-

nym komputerze w dwie osoby,

a gr w dwie osoby na dwóch
komputerach.

Seawolf

1 . Symulator okrtu podwodnego
klasy Seawolf (pierwszy zosta zwo-
dowany latem zeszego roku, drugi

jesieni, w Kongresie trwaj prze-

pychanki na temat budowy trzecie-

go). Kiedy si pojawi, bardzo mi si
podoba, potem mi powoli przeszo.

Potrzebne 4 MB i 386, wskazana
(cho nie niezbdna) karta dwi-
kowa. Opis: TS 5/94.

2. Modem, bezporednio RS-
em, albo po kablu sieciowym, ale

nie jest mu potrzebny IPX a net-

bios. Ten z SilverNetu mu nie pa-

sowa i musielimy zainstalowa
netbios z duego Novella.

3. Mona gra wycznie po
dwie osoby wspomagajce si
nawzajem. Takich równolegych
gier moe by cztery (oczywicie
na kablu sieciowym, przy innych ty-

1. Wycigi samochodowe. Wy-
magania - spore, 8 MB (goe, na-

wet smartdrv wikszy ni 128 kilo

niewskazany) i szybki komputer.

U Rooshkeena dziaao chyba le-

piej (na 486). Opis: TS 1/96.

2. Jedyny obsugiwany protokó
to IPX.

3. Gra mona w dwie do omiu
osób.

4. Na pudeku jest napisane, e
kady gracz musi mie wasn ko-

pi gry - to nieprawda. Prawda
jest w instrukcji - co najmniej je-

den z graczy musi mie u siebie

na dysku pen instalacj i CD
w czytniku. U reszty wystarczy in-

stalacja do gry w sieci (tak si o<

nazywa, mona j sobie wybra
W tym wariancie gra wychodzi si

sunkowo tanio - w kraców,
przypadku jej cen mona pod:
li na osiem.

5. Mielimy powane kop:

PlAYERS UST
W A 1 1 ING FOR OIHED PLAYERS TO JOIN

- %
riKB v J ~

bat 6?

PRESS ENTER TO 8TART

z gr we dwóch - z jakiego r

wodu jeden komputer mia le n:

poznawan szybko dziaam
a potem w efekcie gra wloka *

niemiosiernie... Pentium czeki

na UMC-a i nie udao nam s

skoczy ani razu wycigu (oc:

dalimy z gry ze wzgldu
przekroczenie czasu).

pach pocze gra si we dwójk).
4. Kady instaluje gr u siebie

z dyskietek.

5. „Seawolf" jest troch wyma-
gajcy - bywaj kopoty z urucho-
mieniem go, kiedy jest mao pa-

mici podstawowej. Jednak uwagi
na jego temat dotycz przede
wszystkim nie strony technicznej,

a samej gry. Niestety, nie mona
gra przeciwko sobie (to znaczy
mona, ale jest to wbrew grze), co
kasuje istotny element zabawy.

Równie, niestety, okrt, który-

pyniemy, jest tak zwrotny, e r

sposób trafi go torped. W efe-

cie po opanowaniu przez obu gra

czy sztuki uników, walka trwa a
remisu zwizanego ze skocz?
niem si torped. Zawsze jedna

mona spróbowa zagra:

zwaszcza, e chyba nie ma a:
nego innego symulatora okr:
dziaajcego w sieci (688 nie uc?

o nam si uruchomi mimo lic:

nych prób).



Werewolf

vs Comanche
1 . W jednym pudeku dwie gry na dwóch

pytkach CD - dwa niezalene symulatory

(waciwe strzelanki oparte o migowiec),
jeden to Werewolf (Kamow Ka-50) drugi to

Comanche (RAH-66). Wymagania sprzto-

we - 8 MB, jakie 486 i ju. Opis: TS 3/96

(czyli gdzie w tym numerze).

2. czy si mona na wszystkie trzy

sposoby, wypróbowalimy dwa - IPX
i bezporednio po RS-ie. Oba dziaay bez
zarzutu.

3. Wedug instrukcji gra naraz moe
do omiu osób, ale na mój gust to by bya
przesada: ju przy dwóch robi si ciasno.

4. Kady musi mie swoj pytk, ale

kupuje si od razu dwie, wic w sklepie

1. Strategia ekonomiczna, w której

podstawowym zadaniem gracza jest

zbudowanie imperium rodków transpor-

tu bez ogldania si na konkurencj, al-

bo nawet wbrew niej. Do gry wystarczy
386 i 4 MB pamici, cho wskazana jest

lepsza konfiguracja. Opis: TS 1/95.

2. Pod wzgldem typów oferowanych
pocze „Transport Tycoon" jest cie-

niutki - obsuguje wycznie poczenia
kablem RS. Jak w wikszoci gier nie

ma moliwoci zdefiniowania paramet-
rów portu szeregowego - mog by tyl-

ko standardowe. COM1 lub COM2.
3. Ze wzgldu na typ poczenia mona

gra tylko w dwie osoby, a szkoda, a si
prosi o to, eby do gry mogo usi wicej
ludzi naraz...

4. Na kadym komputerze instaluje

si gr na dysku twardym z dyskietek

(albo z CD, IPS ostatnio wydaje seri
„the essential selection". mona w niej

kupi „Transport Tycoona" razem
z „Theme Park" na jednej pytce).

5. Waciwie nie mam adnych spec-
jalnych uwag - gra si bardzo fajnie. Po-
czenie nie wymaga adnego zachodu,

po poczeniu komputerów kablem wy-
biera si gr w dwie osoby i opcj „próba

Doczenia", potem wszystko dzieje si
samo. Jedyna uwaga to ta ju umiesz-
czona powyej - brak opcji grania w wi-
cej osób.

dostajesz do rki zestaw gotowy do gry.

5. Uwag mam bardzo duo. Po pierwsze

i najwaniejsze, Nova Logic ju sama nie

wie, co ze sob zrobi i sprzedaje cigle ten

sam program owijajc go w coraz to nowe
papierki. Pierwszy raz lataem Comanchem
w 1992 roku (opis TS 1/93) i wtedy byo to

co niesamowitego. Od tamtego czasu do-

robiem si ponad dwanacie razy szybsze-

go komputera, a Comanche jak chodzi

w rozdzielczoci 320*240 (a tak naprawd
160*240) tak dalej chodzi. Po drugie, mniej

moe wane, obszar, nad którym si lata,

jest stosunkowo may, wic gdy lataj dwie

osoby waciwie nie sposób przed sob
uciec. Wprawdzie walka nie polega na ucie-

kaniu, ale jeeli po zestrzeleniu przeciwnika

ma si go w cigu dwudziestu-trzydziestu

sekund z powrotem na ogonie, nie sposób
zrealizowa swojej misji i wytuc ceów na-

ziemnych. Pó biedy, gdy misje s wspólne

(mog by wspólne, takie w których jest si
wobec siebie neutralnym i mona si zde-

cydowa na konfrontacj albo wspóprac,
i takie w których celem jest eksterminacja

przeciwnika). Po trzecie wreszcie, nie uda-

o mi si doprowadzi do tego, eby uru-

chomi gr z Gravisem.

1
.
„Warlords 2 DeLuxe" to czysta stra-

tegia w najklasyczniejszej postaci, z wal-

k podzielon na tury. Podbijajc miasta

i tworzc w nich nowe armie dysz do
podbicia caej mapy. Wymagania nie s
szokujce, 386 i 4 MB powinno wystar-

czy. Opis: TS 6/93 i TS 8/94

2. Mona gra w trzech (a waciwie
czterech) wariantach. Poczenie bez-

porednie albo modemowe pozwalaj na
gr we dwie osoby. Poczenie sieciowe

(netbios) pozwala na gr albo we dwóch,
albo w 3 do 8 graczy. Nie wiem dlaczego
tak dziwnie, ale tak jest.

3. Kombinacje alpejskie zwizane
z liczb graczy opisane powyej. Testo-

walimy tylko warianty dwuosobowe
(netbios i RS).

4. Kady powinien mie wasny eg-

zemplarz gry, ale po uruchomieniu nie

jest potrzebny CD w stacji.

5. Gramy wedug schematu „ja si ru-
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szam, Ty si nudzisz, a potem nastpu-
je zmiana". Tak, tak, „Warlords 2 DeLu-
xe" w sieci jest gr turow! W efekcie gra

si tak sobie, na szczcie podczas tury

przeciwnika (albo przeciwników) mona
podglda miasta, bohaterów i armie, co
uatwia planowanie i póniejsze szybkie

wydanie rozkazów. Cao oparta jest

o te same drivery komunikacyjne co „Se-

awolf”, w dodatku do uruchamiania su-

y pokrtny system plików wsadowych.

i i
i 1

2 2 — — 2 -

—

3 3 3 3
4 4 • 4 4
5 5 ~~

5 ' 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9

10 10
11

11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25

Schemat kabla z którego korzystalimy przy tworzeniu raportu

Warcraft II

1. Strategia - w oparciu o zoto,

drewno i rop, tudzie si koczyn
górnych, stawiasz kolejne budynki
stanowice o rozwoju moliwoci pro-

dukcyjnych; wszystko po to, eby wy-
bi armi przeciwnika, postpujcego
dokadnie w ten sam sposób dokad-
nie w tym samym celu. Komputer nie

musi by bardzo szybki, ale niezbd-
ne jest 8 megabajtów pamici. Opis:

TS 1/96 (warto te zajrze do TS
2/95).

2. Poczenia bezporednie i mo-
demowe. albo IPX. Testowalimy tylko

to ostatnie.

3. Przy poczeniach opartych
o RS-a gra mona tylko w dwie oso-
by, przy IPX-ie nawet w ósemk, cho
na planszy robi si wtedy toczno.

4. Bardzo przyzwoita gra. Majc
jedn legaln kopi (czyli jedn pytk
CD) mona gra we trójk, wystarczy,

e pytk widzi jeden z biorcych
udzia w rozgrywce programów. Dwie
pytki pozwalaj na szeciu graczy,

trzy - na omiu. To jedyny znany nam
wypadek tego typu.

5.

Rewelacja - o ile gra z kompute-
rem jest taka sobie (bo komputer gra

jak ostatni dziad), gra z ywym prze-

ciwnikiem dostarcza prawdziwych
emocji. Co wane, „Warcraft" nie jest

gr z czasem podzielonym na tury -

wszystko dzieje si w czasie rzeczy-

wistym, wic nie sposób si nudzi.
Wszystko co pisalimy, dotyczy bez-
porednio „Warcrafta II", ale „Warcraft

I" te dawa moliwo gry w sieci

i specjalnie si nie róni koncepcyjnie
od swojego nastpcy.

ITl^r-3 rzysta wycznie z mode-
mu - a i to opcja sprawia

wraenie dodanej w ostatniej chwili, bo
nie ma o niej ani sowa w instrukcji (nie

ma jej nawet na wydrukowanych w in-

strukcji screenach).

Przy odrobinie wysiku organizacyj-

nego taka sie do gry moe si sta
podstaw póniejszej sieci osiedlowej,

dajcej na przykad wszystkim jej uyt-
kownikom adresy do korzystania

z poczty elektronicznej - ale to ju zu-

pene inna historia, któr nie bdziemy
si zajmowa na naszych amach.

Na koniec jeszcze jedna uwaga:
niektóre firmy oferujce dostp do In-

ternetu, oferuj moliwo grania za
ich porednictwem w gry sieciowe. By
moe tym tematem te si zajmiemy.

Borek

Uwaga sieciowa: warto zajrze na:

http://www. teleport.com/-caustic

i

http://www.stack.urc.tue.nl/-bor-
re/lan-game.htm

Skrócona lista gier, o których cho-

dz suchy, e daje si gra po kablu

(IPX, netbios, modem, RS, a w kilku

wypadkach jeszcze inaczej). Skróco-
na, bo mamy dusz, chodz suchy
- bo nie bylimy w stanie dotrze do
wszystkich i sprawdzi:

„Advanced Tactica! Fighters", „Air War-
rior", „Battle of the Eras", „Battledrome",

„Bridge Crew”, „Car & Driver", „Chuck Ye-

ageris Air Combaf, „CvNet", „Command
& Conuer", „Conquest of the New World",

„CyberBykes", „Descenf, „Doom 1 & 2”,

„Duke Nukem 3D", „Empire Deuxe”, „Em-
pire II", „Fighter Wing", „Falcon 3.0”, „Flight

Commander 2", „Grandest Fleef, „Har-

dball IV”, „Heretic", „Heroes of Might and
Magie", „IndyCar", „Legions", „Unewars II"

(s na naszej dyskietce Shareware), „Ma-

chiavelli the Prince" (e-mail), „Magie Car-

pef, „Mech Warrior II", „Megatron VGA",
„Mortal Combat III", „Nascar Racing v1 2",

„Netrek”, „Netwars", „One Must Fali 2097
v2.0", „Operatbn Crusader", „Pacific Air

War Gold”, „Panzer General" (e-mail), „PC
Bolo”, „Populous II", „Proving Grounds”,

„Ouake", „Radix: Beyond the Void", „Rise

of the Triad v1.2", „Spaceward Hol",

„Spectre VR", „Speed Hast", „Stalingrad",

„Starsi v1.00", „Super Karts", „Syndicate:

American Revolt", „Tank Commander",
„Tekwars", „Terminal Velodty v12”, „The
Big 3", „Tyrian”, „Virtua Chess", „Virtual Po-

ol", „Wacky Wheels", „WarBirds", „Wing

Commander Armada", „Witchaven",

„World Circuit", „X-29 Retaliator"
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Klska ówiowa
W niedzielne przedpoudnie fel-

dmarszaek floty Jego witowolnoci
Henryka VI króla ówi Kamaby sie-

dzia sobie bujajc si z wolna w ulu-

bionym fotelu na biegunach. I nie byo-

by w tym nic dziwnego, zawsze to robi

o tej porze roku, gdyby nie fakt. e tym

razem dokucza mu wyrany brak ch-
ci robienia czegokolwiek.

Pamita jak rok temu z podkomen-

dnym Bystrzakiem zdobywali odlege

ldy morderczych plemion olizych ka-

nibali Winniczków. Jeszcze wczeniej.

bo dwa lata temu udaa im si wspania-

a wyprawa na Anatol wojowniczych ko-

ralowców, które nawet nie zauwayy
jak zostay otoczone, po czym byska-

wicznym czterodniowym atakiem fron-

talnym podbite i ju za tydzie wzite do

niewoli. Feldmarszaek Karnaby ze

swoim osobistym podkomendnym byli

w peni wiadomi wygranej, a bdc
znani ze swojego sprytu i diabolicznej

wrcz przebiegoci zaczli snu podej-

renia. Po burzliwej debacie obydwaj

doszli do wniosku, e koralowce co
knuj oddajc im swoje tereny tak szyb-

ko i bez jednego nawet wystrzau. Pos-

tanowili wzi ich godem. Po trzech

miesicach waleczni Kamaby i Bys-

trzak nie wytrzymali i odeszli z Anatolu,

aby w kocu co zje. Wydawa by si
mogo, e uznaj si za pokonanych,

ale historia potoczya si inaczej. Po ob-

fitym posiku obydwaj zapadli w drzem-

k poobiedni i zaczli ni o tym, jak

podbite koralowce pkaj z wyciecze-

nia patrzc na dwóch wojowników mo-
zolnie godujcych ju przeszo czter-

dziesty i czwarty rok okupacji. Pikne
sny zapady im mocno w pamici zacie-

rajc smutn porak i zmieniajc

prawd na pikniejsz.

AMIGA 1200 CD-32 AMIGA PC CD-ROM PC

1. ALIEN BREED 3D
2. PLAYER MAN. 2

3. FEARS
4. ROADKILL
5. GLOOM
6. SUBWAR 2050
7. SOCCER STARS 96

8. ULT. SOC. MAN.
9. COALA
10. R. OFT. ROBOTS

1. IMPOS. MISSION
2. PINBALL FANT.

3. WORMS
4. POWERDRIVE
5. SPEEDBALL2
6. R. OF T. ROBOTS
7. SLEEPWALKER
8. SUBWAR 2050
9. S. SKIDMARKS
10. ALIEN BREED SPEC.

1. S.W.O.S.

2. WORMS
3. SOCCER STARS *96

4. PREM. MAN. 3

5. S. SKIDMARKS
6. COMBAT CLASSICS 3

7. TURBO TRAX
8. ULT SOC. MAN.
9. FL. O. T. A. OUEEN
10. COLONIZATION

1. SCREAMER
2. REBEL ASSAULT 2

3. C&C
4. FIFA

5. WORMS
6. REBEL ASSAULT
7. DESTR. DERBY
8. ACTUA SOCCER
9. CHAMP. MAN. 2

10. THE 7TH GUEST

1. DOOM II

2. WORMS
3. THE JUNGLE BOOK
4 ALADDIN
5. POWERDRIVE
6. SIMCITY 2000
7. THE LION KING
8. ULTIMATE DOOM
9. S.W.O.S.

10. F. SIMUL. 5.0

W ten sposób w swoim fotelu na bie-

gunach feldmarszaek Kamaby wspomi-

na przeszo. Cay czas nie wiedzia, co

tym razem zrobi, jak teraz zaplanowa

wypraw. Jego umys by tak zaabsorbo-

wanyt myl,e nie zauway nawet ja* :

pokrzepiony wczeniej wypitym piwem

saadanym zapad w drzemk. W jegc

umyle pojawiy si przepikne bitw.

zwycistwa, ordery, medale, gratulacje

gratyfikacje, demy i tantiemy. Niesteh

podczas jego snu nastpi atak wielce

szlachetnych i honorowych wojowi
czych Krabów Ninja, które przewróci

królestwo i zapanoway nad skorumpo-

wanym systemem ówiej arystok-

racji (brawa, owacje i okleszcze!)

Po dzi dzie nowy ustrój wpro-

wadzony przez Kraby wspaniale

funkcjonuje ku udesze i rado
zaopatrzonego w kleszcze spoe-

czestwa. Jednake feldmarszaek

Kamaby nie zosta odnaleziony

a o nim samym powstaa legenda

e gdy tylko obudzi si ze swegc

piknego snu, to przywróci na oku-

powane ziemie dawny porzdek -

ale do tej pory wszyscy ju bcfe

mieli kleszcze i nawet koralowce

bd kleszczc jak im zagramy!

KRABY

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC ATARI XL7XE PEGASUS

1. JURASSIC PARK 1. LASER SOUAD II 1. S.W.O.S. 1.C&C 1. GLOBAL WAR 1. BATMAN RETURNS
2. HOME ALONE II 2. FRED*S BACK 3 2. THE SETTLERS 2. MORTAL KOMBAT 3 2. AD 2044 2. GOAL3
3. LEMMINGS 3. MAN. PIKARSKI 3. MORTAL KOMBAT 2 3. DOOM II 3. PATROL 3. NORTH&SOUTH
4. STREET FIGHTER III 4. WADCA 4. THEME PARK 4. SIM CITY 2000 4. RIOT 4. STREET FIGHTER II

5. CAPTAIN PLANET 5. BURMISTRZ 5. WORMS 5. THEME PARK 5. CYWILIZACJA 5. ROBIN HOOD
6. WORLD HEROES 6. ELVIRA II 6. CMLIZATION 6. NEED FOR SPEED 6. INNY WIAT 6. MONOPOLY
7. BIG NOSE CAVEMAN 7. MICRO. SOCCER 7. GLOOM 7. FIFA 96 7. INSPEKTOR 7. FANT. ADV. OF DIZZY
8. BATMAN II 8. IRON LORD 8. DUNE 2 8. CIVILIZATION 8. MIECZE VALDGIRA 8. GHOSTBUSTERS II

9. BATMAN RETURNS 9. PIRATES 9. CYTADELA 9. THE SETTLERS 9. KOLONY 9. SILENT SERVICE
10. FANT ADV. DIZZY 10. MIECZE VALDGIRA II 10. MORTAL KOMBAT 10. TEENAGENT 10. NAJEMNIK II 10. JURASSIC PARK

NINTENDO C0MM0D0RE AMIGA PC ATARI XL/XE PEGASUS

1. SLICK WORMS 1. CARNAGE 1 . BANZAI 1.ZOOL 1 . LIGA POLSKA 1. TURTLES

2. CONTRA 2. HANS KLOSS 2. KAJKO 1 KOKOSZ 2. COLORADO 2. BOP’N’WRESTLE 2. KARATEKA

3. GYRODINE 3. BLUE BARON 3. AGENT CZESIO 3. KAJKO 1 KOKOSZ 3. REBOUND 3. KING KONG 3

4. GALAXIAN 4. TRIADA 4. CARNAGE 4. UTOPIA 4. PHANTOM 4. WRESTLING

5. THE SOCCER 5. GWIEZDNY MAN. 5. JANOSIK 5. MIJA 5. TECHNUS 5. CONAN



Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:

PRENUMERATA
Bajtek • najstarsze popularne czasopismo komputerowe w Polsce.

Wydawany nieprzerwanie od 1985 roku. Ukazuje si co miesic w nakadzie 55
tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika pocztkujcego i rednio-

zaawansowanego w po- sugiwaniu si komputerem, niezalenie od wieku.

Redagowany dla osób. które:

• chc by na bieco z technik komputerow,
• chc doskonali swoje umiejtnoci,
• chc wiedzie co kupi,
• wykorzystuj komputer do nauki,

• lubi czasem zagra w co dobrego.

Realizacji tych potrzeb su stae rubryki pisma: Mikromagazyn
programów, testy sprztu i Gieda, Po dzwonku. Co jest grane.

W kadym numerze konkurs i cenne nagrody. Cena detaliczna Bajtka -

2,80 z, w prenumeracie 2,60 z.

opisy k

Top Secret - wysokonakadowy miesicznik powicony grom kompu-
terowym i wszystkiemu, co si z nimi wie. Oprócz samych opisów pismo obfi-

tuje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a nawet kompletnych sposobów ukoczenia
gry. Cao uzupeniaj cieszce sidu popularnoci rubryki:

Lista Przebojów - jedyny w swoim rodzaju wskanik popularnoci (i niepopuiar-

noci) poszczególnych tytuów dla kadego z komputerów.

Listy - przegld korespondencji redakcyjnej.

Tips’n Trlcks - czyli zbiór porad i cudownych sztuczek niezbdny dla tych, któ-

rzy .utknli", albo maj .drewniane rce".

Cena detaliczna - 2,80 z, w prenumeracie 2,50 z.

Prenumerat na TOP SECRET przyjmuje take .RUCH" S.A. na nastpujcych
warunkach:

- Prenumerata przyjmowana jest tylko na okresy kwartalne. Cena za trzeci

kwarta ‘96 wynosi 8.4 z. Wpat naley dokona do dnia 5 czerwca 1 996 r.

Wpaty naley przesya do .RUCH" SA Oddzia Krajowej Dystrybucji

Prasy, 00-950 Warszawa, ul. Towarowa 28, Konto: PBK XIII Oddzia Warszawa
370044-16551

. Wpaty przyjmuj równie terenowe oddziay .RUCH" S.A. Prenumerata
za granic jest o 100% drosza od krajowej.

Warunki prenumeraty:
Prenumerat mona rozpocz od dowolnego miesica (numeru) i moe ona
trwa od 3 do 12 miesicy.

Prenumerata zawarta przed upywem wanoci kuponu gwarantuje stao cen.

Przesyka pocztowa nie wymaga dodatkowych opat.

Jak zaprenumerowa:
Aby zaprenumerowa które z naszych czasopism, naley:

wyci znajdujcy si obok kupon,

do tabelek znajdujcej si z drugiej strony wpisa odpowiednie liczby eg-

zemplarzy i czas trwania prenumeraty.

wypeni przekaz i wpaci odpowiedni kwot na nasze konto bankowe.
Prosimy o staranne i wyrane wpisanie odpowiednich liczb egzemplarzy. Za
bdy wynikajce z niestarannego wypenienia formularza Wydawnictwo me
ponosi odpowiedzialnoci.

Prenumerat prosimy zamawia z co najmniej miesicznym wyprzedzeniem.
Prenumerat mona take opaci w siedzibie Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:
Cena rocznej prenumeraty jednego z naszych czasopism wysyanego za
granic poczt zwyk (wodn lub ldow) jest o 33 z wysza od krajowe;.

Wysyka poczt lotnicz zwiksza cen rocznej prenumeraty o 147 z.

W przypadku zamówienia wikszej liczby egzemplarzy wysyka jest tasza—
prosimy o kontakt listowny.

Reklamacje:
Jeli w cigu 2 tyg. od pojawienia si numeru w kioskach przesyka nie na-

desza lub zamówienie zostao zrealizowane bdnie, prosimy o kontakt

z Wydawnictwem.

Najtaszym i skutecznym sposobem reklamacji jest zgoszenie na kartce pocz-

towej (powinna ona równie zawiera dane prenumeratora).

Reklamacje s realizowane natychmiast.

Reklamacje i pytania dotyczce prenumeraty prosimy kierowa pod adres:

Wydawnictwo Bajtek, Dzia Prenumeraty. Suby Polsce 2, 02-784 Warszawa
(lub telefonicznie w godz. 9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumerat zajmuje si
pani Alicja Baczyska).

Kupon wany
do dnia

30.04.96

od numeru:

CENA
liczba kolejnych

numerów
(od 3 do 12)

po ile

egzemplarzy

SUMA

RAZEM:

Kupon wany
do dnia

30.04.96

od numeru:

CENA
liczba kolejnych

numerów
(od 3 do 12)

po ile

egzemplarzy

SUMA

RAZEM:

Kupon wany
do dnia
30.04.96

od numeru:

CENA
liczba kolejnych

numerów
(od 3 do 12)

po ile

egzemplarzy

SUMA

RAZEM:
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DRUID
solution

THE COMMON GROUND
Dziki manipulacjom druidów przy zielo-

nym stoliku zostaniesz przywoany do krainy

zwanej Common Ground. Po niewiele mó-

wicym wyjanieniu z Ich strony, znajdziesz

si w pokoju bez klamek. Zbierz wszystkie

moliwe przedmioty, a wyjdziesz na wol-

no. Na lewo od wyjcia z siedziby druidów

znajdziesz trupa. Zabierz od niego klucz i 2

sztuki zota. W kratach znajduje si jeden

sabszy prt. Wyjmij go i otwórz zamek. Koo
lecego znajdziesz bransolet i kamie
potrzebny do krgu menhirów. Wró do og-

rodzenia. Skr w lewo i zajmij si strani-

kiem. Jego pienidze przydadz Ci si do

kupna karty wejcia do czytelni Dostaniesz

j od Ondina - stranika obserwatorium dru-

idów za 15 sztuk zota. Na tyach obserwato-

rium kolejny corpus deeti kryje skarby -

dokadnie papier wiadczcy o zdolnociach

wojowniczych wacicaea. Oczywicie certy-

fikat jest na okaziciea... Poka stranikowi

przy wejciu dla wojowników papier i zwy-

ci w 5 walkach; drugi symboliczny kamie
w rku. Teraz moesz poszpera w Archi-

wach. Zabierz wszystko, co Ci tyko wpadnie

w rce i nie wnikaj w tre ksiek (chyba e
zdecydowae sam rozwiza gr). Po pow-

rocie na drog pójd na gór obro waci-
ciela wozu. Daj mu Reiics Book. a w zamian

otrzymasz trzeci kamie W gazach krgu
umie wszystkie cztery kamona -staw je

zgodnie z ró wiatrów

KEOWN - HAREM ASTORA
Wybierz si najpierw do as. zabierz

stamtd ywic z drzewa. Na play znaj-

dziesz "FIDO-netowy netmaiT Za monet
plaowicz da Ci wiadro. Napelr^ go pas-

kiem. W Duir za 12 sztuk zota zdobdziesz
kilof. Na placu znowu bdresz musa wa-
czy. Trzy rnrtauty i kamie do krgu W jed-

nym z pokojów znajdziesz dwie buteftc mi
Mam nadziej, e nie wypie ich od razi.

Zanie je starcowi z lasu. a on wyjmie zza la-

dy prawdziwe, wystarczajco dkigc leako-

wane trunki. Paac Astora nie bdzie zbyt

gocinny. Po dotarciu do komnaty drwda.

wrcz mu kartk z butelki W krypoe polej

stó winem - najpierw czerwonym, potem

biaym . Przejd do komnaty Astora, skacuj

si do hallu z lewej strony. Na stote znajduje

si wskazówka zegara. W sal z wod wó j
do zegara. Wejd w prawe drzwi zdejmuj

z póki flakon z mikstur i chochl. Teraz

wró i wejd w lewe drzwi uywajc yki
wyjmij klejnot spod krat. Wó go do swego
amuletu. Z odzi zabierz nó wraz z kartk.

W powrotnej drodze, wyów z basenu ka-

mie. Kartk z odzi i nó poka czowiekowi

z Duir - Wpuci Cl do pokoju. Zabierz stam-

td lin. W Czarnych Górach pogadaj z iny-

nierami i wykop kriofem kawaek wgla. Wra-

caj do paacu Astora. W sali z basenem
wejd do ostatniego pokoju i znajd klucz.

Teraz biegnij do odzi, zalakuj lin ywic
i wó j do otworu w pokadzie. Astor poda-

ruje Ci ostatni kamie. Krg nie powinien

sprawi Ci trudnoci

KONAN BIBLIOTEKARZ
KONTRATAKUJE
W siedzibie druidów skieruj si do pokoju

z kufrem. Kluczem Astora otwórz go I wyjmij

zawarto. Wyjd na wiato dzienne. Jeli

nurtowa Ci gaz niedaleko Common Ground

z wystajc czci metalow - uiyj sobie

(a raczej jemu) kilofem. W krgu ju czekaj
na Ciebie...

ANEU - CZYLI WT
I Z POWROTEM BEZ PAPACHY
W drodze do klifu natkniesz si na dena-

ta. Ma przy sobie Eker Root Na miejscu ley
zmroony led i sopel. Czowiekowi stojce-

mu przed jaskini daj Eider Root. Kilof do ku-

cia w lodzie zdobdziesz, jeli sypniesz gro-

szem w jaskini. Kiedy znajdziesz si w zamku
Havnara, skr w lewo. W sali za studni

podnie pust fiolk i napenij j nektarem

z kwiatów. Id dalej, a w sali z gobelinem uyj
sopla, aby dosta si do sali Havnara. Na
prawo od gównej sali znajduje si biblioteka,

a w jednej z ksiek klucz. Wró do klifu i wy-

kop fioki. W drodze do krgu znajdziesz

umierajcego stranika jaskini. Wei Elder

Root. notatk i fioki.

AGAIN, AND AGAIN...

Zlustruj kolejny pokój w Common Ground.

We metalow skrzynk I ksig "Notes on

Misslons 1-5*. Do krgu!

RUMI,

WYSPA JAK WULKAN GORCA...
W wiosce znajdziesz baziow gazk.

Marivonnickovi wrcz bransoetk, a w za-

mian dostaniesz wiadomo do przekazania

Ferghusowi. W Sulphur Caves poszukaj stou

na zakrwawionej podstawie (w sali z malo-

widem przedstawiajcym Cu raka). Zgarnij

pergamin i tygiel. Za statuetk w sali poprze-

dzajcej pomieszczenie naukowca bdzie
hem hutniczy. Brynowi (naukowcowi) daj

skrzynk. Nasyp piasku z wiadra do tygla.

Zaó hem i wejd ostronie do sali z wulka-

nem. Zanurz tygiel w lawie, a otrzymasz

szko. Teraz id na pla i wyjmij trupowi pa-

pier. Starcowi koo odzi wrcz wiadomo od

Marhronnicka i Brema. Otrzymany sztylet za-

nie Curakowi. Zabierz pojemnik i wró do

Bryna - obdaruje Ci on czterema fiolkami

formuy Aktram. Wró tylko do wioski i poka
szkieko czowiekowi opowiadajcemu o fes-

tynie. Kiedy ju skoczysz podziwia oszlifo-

wane szko, wybierz si do krgu.

KOCHAMY COMMON GROUND...
Zejd do ostatniego pokoju. Wyjmij z ko-

minka przypalony papier. Skieruj si do wi-
zienia. Sierantowi poka pachnc morzem
przepustk. Wejd do nastpnej sali, zabij

stranika i zabierz miedziany kluczyk. Wró
do wejcia i wó go do zegara. Teraz mo-

esz wej do czci wizienia z celami.

W jednej z celi znajduje si Kreitzer. który

z wdziczno za pomoc da przepustk do

ta^ogo laboratorium naukowego. Na Anellt

A CO SI PAN TAK OPATULI?!!!
Fioio z Wfu zapakuj do pojemnika, a nas-

tprte wó tam równie Aktram - powstanie

odczynrak potrzebny do produkcji paliwa ra-

kietowego (sic!) Zaszyfrowan informacj

poka bibliotekarzowi. Wracaj na Common
Ground.

AND THE WINNER IS...

Wybierz si do obserwatorium druidów

i napraw teleskop za pomoc soczewki. Za-

bierz map ze ciany obok teleskopu. Wd-
ruj do Restricted Area. Przepustk od Kret-

zera daj stranikowi. Skr w lewo. Pod jed-

nym z materacy bdzie kluczyk, którym ot-

worzysz szafk przylegajc do pobliskiej

pryczy. Papier wrcz stranikowi w nastp-

nej sali. Przyjacielowi stojcemu koo rakiety

daj odczynnik. Wejd do rakiety. W rodku
wó metalow cz do pulpitu jako dwig-
ni startow. Wgiel namagnetyzuj za po-

moc noa i wsad na puste miejsce (jako

system nawigacyjny). Przyjael przy rakie-

cie wrczy Ci kamie do... krgu. Tylko ja-

kiego. pytasz? A no wanie, id do wizie-

nia. Przejd po pomocie i... uwaaj! Zanim

zejdziesz po schodach, we do rki flakon

z aromatycznym nektarem. To Ci uratuje

przed niechybn mierci (dla dekawskich:

zapisz przed zejciem i postaw kroki na

stopniach bez wyjcia flakonu). Oto I krg.

Do pustego menhlra wó kamie (Strength),

a przeniesiesz si do legendarnej krainy -

wyspy Powietrza, której waticielem jest...

Lawson. O dziwo ostatni druid czuje si dob-

rze, ale bdzie potrzebowa pomocy. Od-

bierz od niego magiczn ko. Jeli w swoim

amulecie masz czarny kamie, zamie go

koniecznie na biay. Teraz wchod przez o-

tarz do tajnej sali narad druidów. Nie osz-

czdzaj obudników. Wracaj do rakiety.

W odpowiednim miejscu umie map
gwiezdn. Reszta jest milczeniem...

kruk

P.S. Podzikowania dla Agnieszki Proko-

piuk z "Computer Studio".



Brain Dead 13
Nie bd wypisywa jakie

klawisze i w jakiej kolejnoci

naley powciska, aby przej
gr. Poniszy solution zawiera

tylko opis scenerii, który miej*

scamijest bardzo pomocny.

KONSERWATORIUM. Na Twojej dro-

dze .soi marionetka. Wyglda przyjanie,

ale ma przyczepione sznurki...

OGRÓD. Czeka Ci szalony breg przez

labirynt winoroli. Oprócz morderczych

grzybów i ab, musisz unika Fritza. Po wyj-

ciu z labiryntu stoczysz walk z .Posgiem
Ogranicze*

SALON POGRZEBOWY VIVI. Od Cie-

bie zaley ery dasz si .ogoli* oraz zrobi

sobie mordercze manicure.

SYPIALNIA. Kto nie daje Ci zasn,
ale nawet bez niego dziej si dziwne rze-

czy. Tym razem potworn posta przyjmuj

przecierada i to je wanie mamy zwalczy

POKÓJ „LOSIOWATEGO" Tym razem

Twoim przeciwnikiem bdzie Moose. Posia-

da on due zdolnoci akrobatyczne, lecz nie

jest zbyt bystry. Musisz dziaa bardzo szyb-

ko.

BIBLIOTEKA. W kadej bibliotece panu-

je spokój, ale nie w tej. Bibliotekarz zacznie

w ciebie strzela jakimi wyraeniami. Do-

datkowym utrudnieniem smoe ksikowe,
które wygldaj dzi na wyjtkowo godne...

KUCHNIA. Kto widzia dinozaura-ku-

charza? Ty wanie go zabeczysz Trzymaj

si od niego z daleka, chyba e chcesz sta
sie czci potrawy

POKOJE WIEDM. W pokoju po lewej

stronie mieszka Za Lewa Iris. a w pokoju po

prawej Za Prawa Ins. Chc one poczy
przyjemne z poytecznym, a dokadniej

powstrzyma Ci i przerobi na obiad.

PIWNICA. Czeka Ci tu spotkanie

z brrrrrrmTrrrr... ROBALAMI - stonog, pa-

jkiem, itp (temu drugiemu me daj si oblec

pajczyn).

SALA TROFEÓW. Upolowane oedy
zwierzta zaczynaj si mci... lecz nie na

tej osobie co trzeba! Szczególna i/wag
zwró na tak spokojnego YETI.

POKÓJ FRITZA. Walka one on one

lecz nie koniecznie fifty/fifty. Pokonasz go

a dostaniesz si do celu swojej wyprawy -

KOMNATY UMYSU.
KOMNATA UMYSU - Ostatnie stare*

Jeli pokonasz doktorka, to wyjdziesz std
ywy.

SikiOH
P.S - Scenene dla maego utrudnienia

zostay opisane nie po kolei.

The Riddle of Master Lu
Szkicuj w notesie wszystko, co popadnie!

NOWY JORK
Z kobr mona rozprawi si mieczem sa-

murajskim bd przyrzdem do poskramiania

wy. Le do Peiping.

PEIPING

Wymie dolary na chisk walut. Zejd

z ulicy do BLACKSMITHS ALLEY i spróbuj

wzi koto. Kiedy rozsypie si na drobne ka-

waeczki - zabierz siedem drewnianych

szprych. W kupie zomu, przy której usadowi

si chop znajdziesz pierwszy eksponat do

swojego gabinetu osobliwoci REBUS AMU-
LET Zapytaj o niego i dokonaj zakupu

Karmicej gobie staruszce podaruj swoje

zdjcie z wojny. Hem poó na markizie (AW-

NING). Teraz moesz zrobi uytek ze szprych

wsadzajc je w dziury w murze l jak po drabi-

nie przechodzc na drug stron. Z jednej

z dziur wypad srebrny motylek - kolejna osob-

liwo. Podnie pak (MALLET) i uderz ni
w gong. Po rozmowie z akort udaj si do

Posh Express. wylij do Nowego Jorku swoje

znaleziska i le do Gdaska
GDASK

Wejd do rodka l porozmawiaj z baronem

Pod fotelem znajd osobliwo. W pokoju bi-

lardowym z szuflady biurka wyjmij notk oraz

klucze, którymi otwórz zamknit szafk (GA-

MES CABINET) i szuflad wewntrz niej. Zau-

wa w talii brak asa pik. Po lewej stronie obra-

zu Neptuna jeden z asów pik róni si od in-

nych. pod nim znajduje si przecznik odsa-

niajcy skrytk za obrazem. Otwórz pudeko
i we cygaro. Uyj przecznika tr skrytce aby

wczy wiatraczek. Otwórz kratk i do okrg-

ej dziury wrzu kul bilardow. Zamknij skryt-

k i podnie stó bilardowy, aby zej do labo-

ratorium.

Zabierz wszystko 2 szuflady. Uyj uchwytu

(PUMP GRIPS) na pompie (PUMP), naó rur-

k chirurgiczn (SURGICAL TUB) na wyloty

powietrza (AIR NOZZLES). rczk od kranu

(FAUCET HANDLE) umocuj na zaworze po-

wietrza (AIR VALVE), dwigni (LEVER KEY)

naó na bolec na stole (TABLE PIVOT), zdej-

mij ze ciany ukad okresowy (PERIODIC

TABLE) i wó go do szklanego staja (GLASS
JAR). Zamknij AIR VALVE uyj PUMP, otwórz

AIR VALVE. we szmaragd (EMERALD),

naszkicuj go, wyjmij z niego korek (CORK)
i szpilk, na której jest osadzony, otwórz przyt-

rzymujc stój obrcz (IRON SUPPORT), we
GLASS JAR. wymontuj prt pompy (PUMP
ROD) I przymocuj do LEVER KEY, LEVER
KEY pocz z kroksztynem (WALL BRAC-
KET), za uywajc CORK. gumowej zatyczki

(RUBBER PUG) oraz PUMP GRIPS zatkaj

GLASS JAR i zamocuj go na LEVER KEY. Po-

cz rurk kranow (FAUCET PIP) z SURGI-

CALTUB zdjt z AIR NOZZLES oraz z w-
em (HOSE), aby poczy wszystko z kranem

(FAUCET STEM). PIP poducz z kolei do

GLASS JAR. naó FAUCET HANDLE (zdjta

z AIR VALVE) na FAUCET STEM 1 odkr wo-

d. We list 1 przeczytaj go. Spójrz na klejnot

peta mikroskopem - na szpilce s oznaczenia

Ti i Xe. Poszukaj na ukadzie okresowym pier-

wiastków o takich wanie symbolach. Zanotuj

towarzyszce im liczby 71-22. Xe- 54. Czy-

tane wspak dadz kod do wyjcia -4522

Zapa markami ogrodnikowi. We dra>
n. postaw j przy grobie, wdrap b, otwórz

kratk i zajrzyj do rodka. Wró do Nowego
Jorku po ówia i jego jedzonko. Zepsuj krzew

(TOPIARY) przed zamkiem i pójd powiado-

mi o szkodzie ogrodnika. We porzucone

przeze narzdzie (EDGER) i desk (WOO-
DEN PLANK). Desk poó na urnach, wejd
na ni i otwórz kratk. Jedzonko poó w rod-

ku i popchnij je narzdziem, a nastpie
wsad do rodka ówia. Przeczytaj Rsl

PERU
Naszkicuj stel, huknij na maskonury (PUF-

F1NS) I na zegar.

WYSPA WIELKANOCNA
Gadaj z Twehretrees. Gadaj ze starsz

kobiet, we pniak I wyrzucone na brzeg dre-

wienko w ksztacie maskonura. Z miejsca

wykopalisk we rkaw, kijek i notatk. Z ma-

szyny w szopie zabierz sznurek (PULL

CORD). Uyj rkawa, by z kamiennej rzeby

wyuska obsydianowe oko. Wró na pla
Uyj pniaka na duej dziurze w lawie, przy-

mocuj do kijek i uyj jako dwigni, aby poru-

szy statu. Daj kobiecie obsydianowy dysk.

Wró do Posh Express. daj gociowi masko-

nura, babie za otrzyman od niego opraw
zegara. Gadaj z Twelvetrees, podnie upusz-

czon przez ni zapalniczk. Symbole na

mapie: rozgwiazda, brzeg morza, zb rekina,

scallop (muszla, maa) mona znale na

monolitach. Midzy nimi znajduje si dua
czerwona skaa z maym kamieniem przed

ni. Aby go poruszy, naley zmoczy glin
- z kod wieloryba i PULLCORD skonstruuj

naczynie i napenij je morsk wod na play.

Polej glin I rusz kamie. Wei rongorongo.

Wró do Twevetrees. Wejd do szopy przez

okna We narzdzie (SPARK PUG TOOL)
i uyj go na wiecy (PUG). Uyj PULL
CORD na drucie (WIRE), a potem na PUG,
we pokrywk GAS TANK CAP. zapal zapal-

niczk. poó zapalniczk na pododze (nie

jest podpisana). Pocignij za kabel (POWER
CABLE). wzgldnie zagraj na koci wielory-

ba. Zmykaj przez okno.

MOCHA MOCHE
Pokonaj przepa, dojd do wiey

i zbierz dwa winorol. Przyw kade
z nich do pajczej statuy przy przepaci

I cinij po kolei na drug stron. Pokonaj

przepa, odwi lin i przywi obydwa wi-

norol do drzewa. Wró I odwi lin od
statuy. Gadaj z Menendezem (osobliwo),

daj mu szmaragd, we drabin i opat oraz

lec w pobliu zabawk (osobliwo)

Dotrzyj na szczyt wiey. Pocz lin z drabi-

n i pota je na otarzu. Przywal drabin su-

pem (ALTAR POST) i spu si po linie, aby

zabra czaszk. Nie zapomnij zabra liny.

Naszkicuj stel lec na dole, na prawo.

Zajrzyj do notesu: pierwszy pktograf w linii jest

pitym piktografem linii poprzedniej i wystpu-

j one zawsze w tym samym cigu. Uó kom-

binacj dla pajka i wprowad j na drzwiach

do obserwatorium zaczynajc od góry, a po-

tem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Wewntrz poó czaszk na szkielecie. 1 przek-

r kabestan (CAPSTAN) uywajc wsadzo-

nej w dziur opaty. Po skoczonej robocie za-

bierz czaszk (osobliwo).

THE DIG
Po wyjciu w przestrze porozmawiaj

z Miles o wini, a nastpnie uwolnij j. Kiedy

dotrzesz na asteroid, otwórz pudo i wyjmij

z niego wszystko, co da si wyj. Pole naj-

pierw do kwadratu drugiego i oczy po-

wierzchni odkurzaczem. Zaó adunek al-

pha i uyj na nim klucza zbrojcego. Pole
do kwadratu numer 3 i po odbiciu gazu opa-

t powtórz operacj z adunkiem (tym razem

beta) Pole spowrotem na prom i porozma-

wiaj przez komunikator z Kenem o wybuchu.

Po obejrzeniu scenki pole na asteroid

i zejd w dó. Kliknij na metalowej pycie,

a nastpnie .odkurz’ i klikaj na trzech pozos-

taych Wejd w tunel. Wewntrz asteroidu

kliknij .podesta!*, zbierz wszystkie pyty i us-

taw je na swoich miejscach. Statek kosmicz-

ny zabierze Ci na obc planet.

Po rozmowie wyjd z lokacji i udaj si do

znaku zapytania po lewej stronie (wrak).

Wewntrz opuszczonego statku otwórz skrzy-

ni i wyjmij niebiesk kul. Pocignij wiszc
In Po odejciu ducha podnie lin i prt.

Udaj si do znaku zapytania w górze ek-

ranu. We ko (tusk) i rozkop grób opat.
Zabierz ko szczkow 1 udaj si do ostat-

niego ze znaków zapytania

S1KKIM
Z Posh Express we ulotk. Przed wity-

ni z cygara zdejmij opask i pokaz j strani-

kowi. Porozmawiaj z mnichami. Piciu z nich

zasnuje s» zgbianiem modlitw. Zabierz nale-

ce do nich kota modlitewne (PRAYING
WHEELS) 1 pozamieniaj - woenie waciwe-
go kola na waciwe miejsce zostanie zasyg-

naiznwane przez wdzicznego Ci mnicha. Po
skoczonej robocie udaj si do mnicha numer

9 najstarszego staem) i odszukaj wejcie do

tattyntu znajdujce si w pustej celi. Z kadej

saft tatwyntu odchodz korytarze w cztery stro-

ny SMata. ale Ripey zapuci si jedynie w te.

oremog zosta owietlone. Iluminacji doko-

'•jjes pocigajc odpowiadajc danemu
•nurtowi jedn ze zwisajcych z sufitu lin.
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Finisz

Gdy dojdziesz do drabiny, pocignij za

szrtorek t wdrap si na gór. W nagrod zaj-

rzysz do ksigi Mistrza Lu.

PEIPtNG
Wyjd na zewntrz i zabierz gong, aby

przykryi nim palenisko. Teraz popchnij tablice,

aby spady na krtajca. Spod tablic wydobd
swój dtaenn*. Obok paleniska jest wgielek -

zama nim odcisk w dzienniku...

WIOSKA
Kip opat Wejd do piwnicy i za workiem

z ryem znajd rk wystajc ze ciany. Wy-
kopj tapet. a potem wasnorcznie poszerz

nieco dzur Wró i popro o wiato. Zajrzyj

do dziury

GROBOWIEC
Oto wygody oznaczmy korytarze, jadc od

pónocy kczbami od jeden do piciu. W drugim

popchnij pitego niebieskiego onierza,

w p«rwszym pocignij czerwonego, co zgod-

ne z instrukcj mistrza Lu otworzy jadertowe

wrota.W pierwszym korytarzu odnajdi jeszcze

lezcy na prawo od rydwanu, u stóp nie zapa-

lonej umy. drewnian belk (WOOOEN BE-

AM) Sprzed drzwi zabierz figurom onierzy

tarcze fSHIELDS) podnie lecy nieopodal

stopek (WOOOEN POST). Przekrocz drzwi,

zauwaz trupa i wyjmij ze ciany korbk. Cofnij

si. Z korytarza czwartego wytargaj rydwan*

i pchaj go jjrzed soba bezpiecznie dojdziesz

do koca. Wó korb do dziury i podeprzyj

WOOOEN POSTEM, drzwi podeprzyj WOO-
DEN BEAMEM, co pozwoli Ci zabra stopek,

a potem korb. Wrcz j Mei. Sta przed mos-

tem 1 obró trzykrotnie koem,wó w dziur o-

pat I przekr most jeszcze raz. Poe Mei. by

przesza na drug stron. Wyjmij opat. Us-

taw most w pierwotnym pooeniu I ka Mei

zrobi uytek z korby. Aby pokona jezioro la-

wy. uyj tarcz. Zabierz piecz.

Dbde

Wyjmij niebiesk kul a nastpnie rozkop ziemi w miejscu, na któ-

re wskazywaa. Podnie bransolet i wró do punktu, w którym wyldo-
wae. Popatrz na miejsce, gdzie znikn duch I zacznij tam kopa.
Brink wpadnie do jamy i chwilowo straci Zycie

Pod ziemi podnie metalow pyt I id w prawoa znajdziesz fio-

letowy prt. Obejrzyj go a nastpnie popatrz na panele przy drzwiach.

Ustaw panele tak jak pokazane jest to na prcie (drzwi si na razie nie

otworz). Kliknij na rampie, pod ciemnym tunelem.

Zejd na dó i popatrz pod nogi Zauwa soczewk, która wypada
z maszyny. Stoisz obok panelu sterujcego robotem. Aby podnie so-

czewk ustaw kombinacj: 4xfiolet. 2xzóty. 1xczerwony. Nastpnie
kliknij na trójktnym przydsku obok panelu. Aby robot umieci soczew-

k na swoim miejscu, naley wprowadzi nastpujc kombinacj:

5xfiolet, 4xniebeski, 1xczerwony. Po przyciniciu trójkta generator

mocy znów zacznie pracowa na penych obrotach i otworz si jedne

z drzwi, w które oczywicie naley wej (przedtem zabierz niebieski

kryszta schowany pod trójktn pytk). Znak zapytania przywouje

tramwaj. Wsid do niego i udaj si w kierunku muzeum
Sam nie masz szans na otworzenie zacitych drzwi, na razie zos-

taw je w spokoju. Id na gór i przyjrzyj si urzdzeniu. Ustawiaj so-

czewk i klikaj (trzymaj przez kilka sekund!!) na przycisku a pojawi si
most wietlny. Obejrzyj sobie kryszta i wró do muzeum.

Podnie z ziemi tabliczk i zielone krysztay. BARDZO UWANIE.
KILKA RAZY obejrzyj kady z wywietlaczy Zawieraj one rozwizania

najwaniejszych zagadek w grze. We czerwony prt i pójd w lewo do
biblioteki. Porozmawiaj z Maggie o wszystkim

Bdc z powrotem w Nexus uyj koci z grobu na panelu najbli-

szym iskrzcych przewodów. Pocz go z nimi kablem z wraku. Uyj
czerwonego prta, aby otworzy pierwszy panel (po prawej stronie od

ciaa Brinka). Wejd do rodka i przywoaj tramwaj. Nic si nie stanie,

wic wró na gór.

Uyj krysztaów na Brinku. Wow! On wcale nie umar! Jedcie ra-

zem do muzeum. Razem 2 Brinklem otwórzcie uchylone drzwi. Wew-
ntrz podnie kanister 1 kilka krysztaów. Wyjd na zewntrz I ta nad

wod. Przestraszony Brink ucieknie. W celu pozbycia si mutanta z je-

ziora uó odpowiednio koci ówia (popatrz w tym celu na FOfSSIL le-

cy niedaleko cieki nad wod). UWAGA! Kod mona obraca kli-

kajc najpierw lewym, a potem prawym klawiszem! Poó materia wy-

buchowy na ówiu i uyj na nim krysztaów. Lessie zje przynt i wy-

buchnie. Teraz moesz spokojnie zanurkowa.

W podwodnej jaskini podnie pyt i pomaraczowy prt. Wró do
Nexus. otwórz drzwi przy pomocy znalezionego prta i wezwij tramwaj.

Wysid z pojazdu i id na gór.

W miejscu, gdzie bij fale przypomnij sobie jak surfowae na Ha-

wajach zeszego lata. opat odbij gaz i uruchom most wietiny. Wejd
do jaskini. Podnie klatk piersiow, koek i pokryw. Wepchnij koek
do otworu w kole, a nastpnie oprzyj o niego lecy na ziemi drg. Przy

pomocy kijka, klatki i drga zmontuj puapk na gryzonia. Aby go za-

pa, kliknij na jednej z dziur, w których si chowa a kiedy wyjdzie na

zewntrz, zajd go od drugiej strony (najpierw upewnij si, e znasz

WSZYSTKIE drogi którymi moe porusza si Low w jaskini). Uwizio-

nemu zwierzdu zaó bransoletk i wypu je. Powiksz opat szcze-

lin. gdzie si schowa i wejd tam. Przy pomocy niebieskiej kuli zllka-

lizuj i rozkop jamk. Zabierz z niej potrzebncz i wyjd na zewntrz.

Przejd koto wodospadu do jamy. Podnie niebieski prt i pojed tram-

wajem z powrotem do Nexus.

Na miejscu wejd w demny tunel i id w lewo. Przejd przez komo-
r powietrzn i podejd do panelu. Kliknij na zgasym krysztaem,

a nastpnie wó niebieski prt w otwór. Kliknij na krysztale jeszcze raz

i tak przesuwaj niebieskie prty, aby krzyszta zawieci jak pozostae

Wró do pomieszczenia, gdzie tramwaj nie chcia przyjecha. Po
przejadce wysid I Id do góry. Wykop kolejna metalow pyt.
Zejd do grobowca i zapal wiato wdskajc niebieski kryszta w otwór.

Wyjd na gór i kliknij na piachu obok wejda. Pójd ciek w dó.

Napraw most wietlny i udaj si do miejsca, gdzie zapae zwierzaka.

Otwórz drzwi w gbi ekranu. Podnie zietony prt i kolejn pyt. Klik-

nij jednym ze .scepters’ na wiateku na sufide. Ustaw ksiyce zgodnie

z tym. co Boston mówi w muzeum (zamienie wikszego ksiyca)
Wró do Nexus I otwórz drzwi przy pomocy zielonego prta. Pojed

tramwajem. Na miejscu wyjd nad rzek (góra ekranu) i obejrzyj zielo-

ne wiateka. Wyjd i udaj si do pokoju zaronitego bluszczem. Us-

tawiaj kombinacje z kolejnych prtów na panelu Wyjd I napraw most

wietlny (odpowiednie kolory wiate musz czy sie z odpowiednimi

kamieniami - zagadka nie jest trudna). Przez most pójd do grobowca.

Zauwa zapadni w pododze. Poó tam prt 1 kliknij na krypde.

Dotknij statuy, a kiedy si rozpadnie, zjed na dó. Spróbuj otworzy
drzwi - wskrzesisz stranika. Uyj krzysztau na drugim, a zgin obaj.

Przy pomocy ótego prtu otwórz drzwi, a nastpnie piramid. Obud
do ycia wynalazc i spróbuj z nim porozmawia.

Wyjed na gór i id w prawo ciek. Na tarasie jest Brink - poroz-

mawiaj z nim. Wyjd w prawo i wystrasz nietoperze latark. Zabierz

krysztay i po rozmowie z Brinklem dce do gniazda pajka, gdzie

uwiziona jest Maggie. Porozmiawaj z archeologiem i ka mu odwróci
uwag zwierzcia. Wyjd przez drzwi z prawej strony i pchnij gaz na

górze. Wró i porozmawiaj z Brinklem I Maggie na temat .grate". Zgo-

dz si na Twój plan. Za chwil dziewczyna bdzie wolna, a Bnnk za-

bierze Ci krysztay. Idcie we dwoje porozmawia z wynalac. Tym ra-

zem zrozumiesz wszystko.

Pójd z Maggie obejrze dziwne zielone wiata. Poka jej tabliczk

z Inskrypcjami - za chwil na wodzie wyronie wyspa. Wejd tam i za-

bierz ostatni pyt. Biegnij na pomoc Brinkowi - bdziesz musia od-

da mu do.
W Nexus ustaw cztery pyty w odpowiedni sposób i wejd do otwar-

tych drzwi. Tramwaj zabierze Ci do laboratorium wynalazcy. Obejrzyj

wszystko dokadnie i porozmawiaj z Maggie. Uruchom ostatni z mos-
tów wietlnych i id jeszcze raz porozmawia z wynalazc. Przy pomo-

cy prta, który Ci da, zobaczysz jeszcze jedn lokacj - pla (ustaw

kombinacj w pokoju mapy). Udaj si tam i zabierz brakujc cz
maszyny.

Do szczcia brakuje Ci jeszcze dwóch krysztaów. Odwied kum-
pla-kalek i poka mu .oko*. Przy jego pomocy wyprodukujesz pot-

rzebne krysztay. Wró do laboratorium i wó brakujce czci do
konsoli.

Za Twoj namow Maggie spróbuje naprawi maszyn i zginie. Mo-

esz j wskrzesi lub nie - zakoczenie bdzie wtedy troszk inne.

Id na gór do mostu wietlnego. Kiedy obszczeka Ci pies, zga
most. a zwierz stanie si wspomnieniem. Wejd do krysztau i kliknij

na portalu.

I to by byo na tyle...



Spodziewajcie si niespodziewanego!

Tak si wanie zastanawiaem, czy kto te komentarze w ogóle czyta. Czy
na przykad nie wystarczyoby napisa “ksadfjhnldkfjnsl,, i tak by nikt tego nie

zauway. Albo te zastosowa programik Borka, tworzcy kilogramy tekstów,

bazujc na prawdopodobiestwie wystpowania po sobie kolejnych wyrazów.
I tak wpadem na pomys zamieszczenia w dwóch kolejnych numerach tego sa-

mego kawau. W efekcie oczekiwaem listów protestacyjnych. Jeeli takie si
pojawiy, to wród nich przeprowadz losowanie nagrody-niespodzianki. Roz-

wizanie tego mini konkursu za miesic.
Nie bierzcie sobie tego za bardzo do serca, ten konkurs by jedyny w swo-

im rodzaju. Nastpne na pewno nie bd na tym polega, wic nie ma sensu
przysya co miesic listy “dziwnych,, rzeczy pojawiajcych si w TS.

Uwaga: adna cz tego komentarza nie odnosi si do rzeczywistoci w ja-

kikolwiek sposób. Zbieno zdarze i postaci z universum bdcym zewnt-
rzem tego komentarza jest czysto przypadkowa, wyliczalna za pomoc metod
probabilistycznych (su wzorami!).

Dean, moe by Dziekan
Autentyk z FIDO:

“Gdy byem jeszcze w ogólniaku, mnie i paru kumpli opanowaa mania gra-

nia w szachy. Spotykalimy si popoudniami i gralimy, gralimy, gralimy...

Pewnego razu grajc z kumplem, bawiem si pionkiem krcc go w palcach.

A e sytuacja bya napita, mimowolnie wypstryknem go z palców... Ale to

tak nieszczliwie, e trafiem kumpla w okulary. On wtedy powoli je zdj, po-

patrzy na pknite szko i powiedzia:
- I co ja w domu powiem? e graem w szachy?!

KOMPUTERY 16 BITOWE

AMIGA

EMPIRE SOCCER / B. Sokólski

Ody grasz z komputerem i w Twoim

posiadaniu jest pika, to trzymaj ca-

y czas Fire. a potem szybko zwró
si do swego pikarza. Podasz mu
pik, ale trzymaj przez cay czas Fi-

re. Przeciwnik (komputerowy) na

pewno Ci sfauluje i. jeli dopisze

Ci szczcie, zejdzie z boiska.

FURY OF THE FURRIES / keroteF

Na pierwszym levelu w PYRAMID,
na jednej z póek znajduje si mas-

ka z wiszcym nieopodal acu-
chem. Uderz z rozpdu w mask,
a znajdziesz si pomidzy nimi.

Uruchomiony teeport przeniesie

Ci od razu do MOUNTAIN.

LIGA POLSKAMANAGER “96 / Zoty

W miejscu, gdzie ustalasz ceny bi-

letów wklep .99999" - duo pieni-

dzy po 1 meczu.

LOST VIKING. THE / VReDy
Gdy jeste przy dziwnej beczce, na-

cinij „S" - teleportujesz si.

MOONSTONE / .SIR" Rafa - MoeHer

SCROLL OF HAWK - zamieniasz

si w jastrzbia.

SCROLL OF HAST - siedmiomi-

lowe buty.

SCROLL OF WYRM - moesz zer-

kn w cudze przedmioty.

SCROLL OF PROTECTION - mo-
esz unikn walki.

SCROLL OF AQV!SmON - mo-
esz ukra przedmioty.

GEM OF SEEING - moesz pod-

patrzy. co si dzieje w budynkach.

RING OF PROTECTION - zwik-

sza HIT o 20.

POTION OF HEALING - leczy rany.

Aby uy przedmiotów nacinij

spacj, kierujc kursor na przed-

miot i nacinij Fire.

MOTORHEAD / VReDy
Nacinij FI I wpisz BOMBER. Teraz

wcinicie ESC - przechodzenie po

levelach. Enter, a póniej spacja -

zabija przeciwników.

PLATOON / Przemysaw Kozak

Po wczytaniu gry napisz HAMBUR-
GER HILL, uywajc znaku - z kla-

wiatury numerycznej. Odtd F1..F4

zmiana leve!u.

PORTS OF CALL/ keroteF

Aby szybko zosta miliarderem, wy-

bierz korzystny port macierzysty

(np. Marseilles) i py przecitnie

drugim (PRE-OWNED) statkiem

staym kursem, np. Marseilles - Bu-

enos Aires. Uciuaj kilka milioników,

ratuj rozbitków, utrzymuj statek

w dobrej kondycji i nie wpadaj na

szmuglowaniu - status bdzie Ci

systematycznie rós. Wreszcie b-
dziesz mia okazj sta si armato-

rem z prawdziwego zdarzenia.

W tym celu pilnie obserwuj ceny

statków w SHIP BROKER. Zmienia-

j si one codziennie! Najwiksze

rónice, dochodzce do kilkunastu

milionów mona zaobserwowa
przy tych najdroszych - HIGH -

TECH SHIPS. I to jest klucz do tej

gry. Teraz pozostaje Ci dokona za-

kupu po jak najniszych cenach ta-

nich statków. Nastpnie w poczet

ich hipoteki zacignij maksymalne

kredyty (wysoki status = wysoka

hojno banku). Staniesz si wa-
cicielem pokanej sumki, za któr

kup najdroszy statek po moliwie

najniszej cenie (np. 40 mlnS).

Sprzedaj go w czasie prosperity,

a kiedy ceny statków znowu spad-

n. postpuj, jak wczeniej. Nie za-

pomnij spaci dugów!

Z czasem stan Twojego konta b-
dzie wyraony w miliardach, a sta-

tus w setkach (!) punktów. Bdziesz
móg otrzymywa niebotyczne kre-

dyty. by operowa jeszcze wikdzy-

mi sumami i zyska tytu magnata

wród armatorów.

SILK WORM / .SIR" Rafa - Moeller

Na Control Screen wpisz SCRAP28
- nieskoczone ycia. Podczas gry

FI do FI 0 - zwolnienie gry. 1 do 9

- przenosi po etapach.

UNIVERSE / Przemysaw Kozak

Sekwencja 87764 uruchamia samo-

chód stojcy na parkingu.

ZANY GOLF / keroteF

Poziom 9 (Energy): Zapal niebieski

prostokt i elips obok, potem wyce-

luj w trójktn .apk", która przeno-

si pik na poziom z chorgiewk.
Teraz najwaniejsze: jeeli do tej po-

ry nie wykonae wicej, jak 26 ude-

rze (sprawd klawiszem S). zaadu-

je si dziesity stó, Mystery. Jest

tam zabawny Arkanoid (trzeba scho-

wa wszystkie Jbramki”) oraz sza-

chownica z migajcymi niektórymi

polami, które trzeba omin. Jeeli

koczce uderzenie do doka nie

przekroczy limitu 31, bdzie mona
zobaczy... sam nie wiem co, usilnie

pracuj nad tym wieczorami!

ATARI ST

GARFIELD / PIOTREK (monSTer)

Chyba umiesz kopa psa i w ten

sposób zdobywa dodatkowe pun-

kty? Moesz zdoby ich znacznie

wicej, wskakujc na fotel i wyko-

nujc takie same ruchy, jak przy

kopaniu .zapchlonego*. Fotel uleg-

nie zniszczeniu, ale Ty osigniesz

swój cel.

LOTUS 3 / PIOTREK (monSTer)

Jako imiona obu graczy wpisz BAK-

TOTHEFISH [moe powinno by
BACKTOTHEFISH - Dean]. Daje Ci

to moliwo przejcia do nastp-

nego etapu, bez jego ukoczenia.

W COD wpisz GAMESMASTER.
a w rubryce ustaw na okrenia -

wycig z mistrzami.

NAVY SEALS / PIOTREK (monSTer)

1 . Podczas pierwszego komunikatu

nacinij T. Teraz odpowiadaj klawi-

szem JZ" na wszystkie pytania.

Podczas gry: W - zmiana uzbroje-

nia, masz nieograniczone kontynu-

acje. nielimitowany czas.

2. Gdy masz wiele uzbrojenia (kla-

wisz .W"), to po rozpoczciu gry

przytrzymaj FIRE i zmie je a do

ognia. Teraz jeszcze raz .W’

i ogie jest cigle (cay czas musisz

trzyma FIRE). Oprócz tego po za-

biciu Araba dostajesz bardzo duo
punktów!!!

RICK DANGEROUS II / Patrick

Walczyk .Mr. personaty*

1. Wpisz JE VEUX VIVRE na scree-

nie z Hall of Fam - niemiertelno.

2. W High Score wpisz POOKY. Te-

raz joy w lewo - wersja krótka (8

BIT version), joy w prawo - pena
gra (16 BIT version).

ROBINSONA REOUIEM / Patrick

Walczyk

Poradnik majsterkowicza:

1. DRUT + PATYK = SIDA
2. PATYK + BANDA = UBKI
3. LIANA + PATYK = LUK •

4. PATYK + ORLE PIÓRA =

STRZAA
5. YWICA+ PATYK = POCHODNIA
6. LICIE + IGA & NITKA = NAK-
RYCIE GOWY
7. IGA & NITKA + SKÓRY TYG-
RYSA = BUTY, RKAWICE
8. IGA & NITKA + SKÓRY JASZ-

CZURY = KURTKA, SPODNIE
9. AGRAFKA-*- PATYK W (LIA-

NA) = WDKA
10. WDKA + EARTHWORM =*

GOTOWAWDKA DO OWIENIA
11. ZJEDZ ÓWIA s HEM

Tipsy

i kody
12. SALETRA - BANDA BU-
TELKA + WGIEL SIARKA =

KOKTAIL MOOTOWA
Kilka porad.

1. Due rany naley najpierw zde-

zynfekowa (uprzednio mona
odessa troch krwi), zszy ig
I nitk oraz ponowna zdezynfeko-

wa i obandaowa
2. Wod. aby bye zdatna do picia,

naley afoo ogrza nad paleniskiem,

albo oczyci specjaln tabletk.

3. Zanim pooysz s spa. rozpal

ognisko > ustaw Dudzik

4 Na bawoy mczra pokiwa na

dwa sposoby:

- strzela z kjku z pewnej ortegtoa.

— podczoga si jak nob&toj i zaa-

takowa dzid.

ROLAND / Patnck Walczyk

Aby by nierTertBinyTn. spauzuj gr
i 5 razy wdu J-ELP" Teraz wdu
.O" ub spacj - supper ievei

R-TYPE / PIOTREK (monSTer)

Gdy pojawi si korrwiicat INSERT
DISK B. wcini HELP i napisz ME
Teraz:

FI - nfctQ nie skrzywdzi.

F2 - nic atwe^zego jak przecho-

dzenie przez oany
F3 - 99 y.
F4 - lubisz gra myszk?
Przytrzymaj kiawtsz HELP + DELE-
TE - nastpny poziom.

STARGUDER 2 / Patnck Walczyk

.Mr. personalny"

Zatrzyma statek Qoy w dó). Wdu
.F t .DELETE". Wpisz „were on

a mtssoo from gods". Twoja ener-

gia dwignie si o poow. Teraz .K"

da O super bronie.

SUPER CARS 2 / Patrick Walczyk

W rozmowach z gliniarzem trzeba

by ostronym. Gdy np. spyta o to,

czy to prawda, e niektórzy kierow-

cy wo karabiny maszynowe i ra-

kiety bezwzgldnie odpowiedz, e
na pewno nie Ty, bo jeste miym
gociem. Gdy poprosi Ci o ma
dotacj na rzecz POLICJI od razu

wypisz czek. gdy inne odpowiedzi

zostan ukarane kwot nawet

10 .000$.

ULT1MATE ARENA/ Patrick Walczyk

Mona uywa ciosów specjalnych,

ale wtedy, gdy Twój wojownik jest

dobrze obity I rozzoszczony. Wów-
czas obok ramki ukae si odpo-

wiedni znak. Wystarczy przez chwi-

l przytrzyma .fire".

PC

7TH GUEST/ Conrad Hart

Zdania, które trzeba uoy z ma-

ków w pokoju pani BURDEN:
THE*SKY*IS*RUDDY*YOUR
oraz: *FATE*IS*BLOODY!
A .SKIPPING THREES AND SKIP-

PING FIVES" oznacza: .SKAKA
TRÓJKI I SKAKA PITKU".

ALONE IN THE DARK 2 i

WOLF/AREK
Jeeli podczas walki bdziesz óm
tawal w ko, to zbli si do swon
go przeciwnika na minimaln od-a-o (moesz si z nim stykai

Dziki temu bdziesz móg spofc^

nie go zaatwi, poniewa Twój w*sf

nie ma moliwoci uderzenia Ci

BATTLE BUGS / Maciek Wiktor

1. Zestrzel jakiego latajcego

baa nad wod - powinien on a
koczy swój ywot.

2. Gdy zabijesz jaki transporterm (MOTH), która przewozi pt*
kw (PILL BUG) zanim ma zd$
si rozadowa, oba robale zgina

3. Pluskwa jest odporna na maten

y wybuchowe. Karaluch jest odpa

ny na trucizny.

CANNON FODDER / Sebastian ja

chymski

W BOOT Hill kliknij na ikon SAVl

Jako nazw pliku podaj JABLJ
i wcinii ENTER. Pojawi si nasi

CHEAT MOD. Teraz w czasie gi

F10 to nastpny levei.

CENTURION / Michael .THUI

DERBOLT" BORUTA jr.

Oto jak mona rozwiza pokojem

niektóre konflikty:

1. AEGYPTUS:
a: FRIENDLY
b: FRIENDLY
c: OFFER ALLIANCE
d: LOW

A potem:

a: WARM
b: GENTLE
c: APPROACH

2. ARABIA:

a: DIPLOMATIC
b: AGGRESSIVE
c: OFFER ALLIANCE
d: LOW

3. ARMENIA:
a: DIPLOMATIC
b: DIPLOMATIC
<r OFFER ALLIANCE
d: LOW

4. BRITANIA:

a: AGGRESSIVE
b: OFFER ALLIANCE
c: LOW

5. MAVRETANIA:
a: DIPLOMATIC
b: AGGRESSIVE
c: OFFER ALLIANCE
d: LOW

6. SICILIA:

a: DIPLOMATIC
b: AGGRESSIVE
c: OFFER ALLIANCE
d: LOW

7: THRACIA:

a: DIPLOMATIC



b: DIPLOMATIC
c: OFFER ALIANCE
d: LOW
Armenia moe zgodzi si na po-

kój. ale trzeba najecha j 6000 ar-

mi. Sicyli 4000 kawaleri,

a THRACIE majc podbite mini-

mum 7 krain.

Reszla krain nie zgadza si na pokój.

CORRIDOR 7 / Sebastian Jachymski

Uruchom gr przez CORR7 LE-

VEL1 DIAGNOSTIC [ew. wokó je-

dynki spacje - Dean]. W czasie gry

wcinij TAB, lewy SHIFT i CTRL
Kombinacj BACKSPACE + <lite-

ra> uzyskujesz efekty jak w Wofen-
steinie 3-D.

CRUSADER: NO REMORSE / Se-

bastian Jachymski

W dowolnym momencie gry wpisz

JASSICA16. Teraz F10 daje wszys-

tkie rodzaje broni, amunicj i przed-

mioty specjalne. CTRL F10 czyni

Ci niezwycionym.

DESCENT/ Rzadki

W numerze 6/95 byy podane tipsy

do sharewarowej wersji DES-
CENTa. Teraz mae uzupenienie

do penej wersji gry:

Tricki uruchamia wpisanie GABBA-
GABBAHEY:
BIGRED - WSZYSTKIE bronie do
penej wersji,

FLASH - gwiazdki z Energy Boost

poka Ci drog do EXITu.

BUGGUN - Twój pojazd uruchamia

dopalacze.

AHIMSA- wszystkie roboty s bez-

bronne.

alt F - pena mapa

EYE OF THE BOHOLDER / Tomek
W tej grze jednym z problemów jest

mski poziom dowiadcze*. które

na dodatek wolno si powiksza
Jest to bardzo istotne przy przeno-

szeniu bohaterów do nastpnych
czci oraz ma wpyw na reas gra-

nia w pierwsz. Powyszy problem

mona rozwiza w czci pier-

wszej na dwa sposoby:

1 . Na poziomie, gdzies krasnoludy,

znajduje si komnata z kenku oraz

z ich jajkami. Po jej znalezieniu nale-

y zabi kenku. Oni odradzaj si,

ale nie od razu. Jeden rodzi si co

okoo czterdzieci kroków. T metod
mona .nabi" sobie dowoln liczb

punktów i zwizane z tym poziomy.

Naley zwróci uwag na to. aby po
walce pozamyka wszystkie drzwi od
komnaty. Konku nie bd si wtedy

rozaziy po korytarzach na poziomie.

2. Ten sposób jest znacznie pros-

trzy. Na tym samym poziomie

z krasnoludami, wystarczy doj
w okolice komnaty, gdzie odradzaj
si kenku i... nie otwierajc adnych
drzwi chodzi tam i z powrotem. Co
pewien czas bd nam rosy punkty

i dowiadczenie.

Oba te sposoby mona stosowa
w praktyce a do zawieszenia si
programu lub do momentu, gdy pos-

tacie stan si nieaktywne (martwe?).

FATAL RACING / Kriss K
Wejd do CONFIGURATION. wy-
bierz NAMES I wpisz który z tych

kodów: SUICYCO, MAYTE. LOVE-
BUN. 2x4B523P. TINKLE - sekret-

ne samochody lub:

SUPERMAN - musisz to zobaczy.
FORMULA 1 - nowe samochody,

DUEL - natarczywi napastnicy,

CiNEMA- sprawd to sam!,

DR DEATH - totalny czad.

I WON - kocówka trasy,

CUP WON - kocówka mistrzostw,

TOPTUNES - nowe efekty,

ROLL EM - credts,

REMOVE - wyczenie cheatów.

HEXEN / Kriss K
Kody:

GREEDY - czary, duo czarów,

CONAN - wszystkie bronie i amunicja,

GATExx - w miejsce xx wpisz nu-

mer levelu do którego chcesz si
przenie.

HEXEN / Sebastian Jachymski

Wpisz ponisze hasa (WERSJA
DEMO):
BGOKEY - niemiertelno.

CRHINEHART - masz wszyskie

bronie i pancerz.

SGURNO - zdrówko na max,

BRAFFEL - wszystkie przedmioty,

MRAYMONDJUDY - klucze.

RJOHNSON - przechodzenie

przez ciany,

BPELLETIERioc (xx - liczby od 01

do 04) - przeskakiwanie poziomów,

REVEAL- caa mapa.

CSTIKA- zabicie potworów,

EBIESSMAN - winia.

WERSJA KOMERCYJNA:
SATAN - niemiertelno.
NRA - wszystkie rodzaje broni i pe-

en pancerz,

CLUMBED - max zdrowia,

Indiana - wszystkie przedmioty,

LOCKSMITH - klucze,

CASPER - przechodzenie przez

ciany,

VISITxx - xx to numer poziomu do
którego chcesz przej,
SHADOWCASTRx - za x: 0 - Fig-

hter, 1 - Cleric. 2 - Mage
MAPSCO - caa mapa.

BUTCheR - zabicie wszystkich pot-

worów,

DELIVERANCE - winia,

SHERLOCK - wszyskie czci za-

gadki.

INIT - restart poziomu,

PUKExx - za xx numery od 01 do 99.

LAND OF LOR / Wojtek i Jdrek
Burakiewicz

1. Martw posta mona oywi
rzucajc na ni czar Heal.

2. W pku savet#f .dat cztery pier-

wsze zapisane offsety po imieniu

bohatera kr energia, maks. ener-

*a. mana i mana maks Wpisz FF.

LfT1LDfV1L/ Sebastian Jachymski

Uruchom gr przez

DIVIL Nicole - Shift P chodzenie

po pokojach.

DIVIL MEANING - Shift T dodaje

energii.

DIVIL KmCiNpOckKeT - FI zmie-

nia plansze

-

DIVIL Donkey - 1 daje wicej skar-

bów.

DIVIL Grumpy - K daje klucze.

MAGIC AND SWORD / Conrad
Hart

Tu przed kadym rzutem kostk
przytrzymaj ALT CTRL+ M S - te-

raz wpisz liczb, któr chciaby wy-

rzuci (1 -6 lub 1 - 12 lub 1 - 18...).

MEGA MARINES 2 / Conrad Hart

Na planszy tytuowej wpisz:

1. „MARINASGAMES"
I teraz:

Z • ycie,

F - super bro,

C - paliwo do odrzutków,

I * odrzutki.

S - niemiertelno.

P - nieskoczona ilo strzaów.

2. .STONEDASALASA"
I teraz:

F - wszystkie bronie.

4 - wszystkie klucze.

W - niemiertelno.

5 - odrzutki z nieskoczonym pali-

wem.
I - nieskoczona ilo naboi,

R - nastpny etap.

H - 20 granatów.

P - seppuku,

L - niespodzianka.

D • smok.

Z - wódka.

B - sami sobie sprawdcie!

A poza tym w czasie gry wstukaj:

WAXWORKABOUNTNOME
teraz wcinij R A+ I + T i wybierz

etap (0 - 28) lub .29" - kocówka.

POWERBALL/ Wojciech Bauman
Kiedy zobaczysz logo, nacinij

i przytrzymaj oba SHIFT-y. Najpierw

lewy, potem prawy. Jeli Ci si uda-

o. usyszysz specyficzny dwik.
Jeli nie. bdziesz musia zacz
od pocztku.

W czasie gry dziaaj kombinacje:

BACKSPACE + B - kolor ramki.

BACKSPACE C - statystyki,

BACKSPACE + E - przeskok do
nastpnego levelu,

BACKSPACE + F - wywietla poo-
enie X. Y rónych przedmiotów,

BACKSPACE + G - niemiertelno,

BACKSPACE + H - odejmuje 1%
energii,

BACKSPACE T - energia, amu-
nicja, bro (max),

BACKSPACE + W - wybór poziomu.

Opcja radaru:

- pokazuje w dolnym lewym rogu

ekranu mapk. Gra chodzi bardzo

wolno, ale opcja dziaa. eby j
uzyska wpisz przy wchodzeniu do
gry BSTONE RADAR.
Oprócz tego dostpne parametry:

POWERBALL - wiadomo co,

MUS1C - moliwo testu muzycz-
nego (BACKSPACE kursory),

RADAR - wspomniane wczeniej
uruchomienie radaru.

SETTLERS. THE / Micha Klu
1 Kod do 1 6 levelu (nie publikowa-

ny): RIVAL.

2. Na pocztku levelu postaw za-

mek blisko gór. Nie martw si. e
nie ma tu lasu. Zapasy drzewa

z zamku wystarcz na pocztek.
Póniej zasad las budujc chat
leniczego.

3. Nigdy nie staraj si zdoby na
pocztku levelu rozlegych teryto-

riów - oddaj inicjatyw przeciwniko-

wi. Wytycz sobie teren minimum
I nastaw si na produkcj broni.

Wróg zawadnie ogromnym teryto-

rium. lecz zabezpieczy go sabo
(minimalne stany rycerzy na poste-

runkach). bo nie zdy wyszkoli
penego stanu rycerstwa. Ty, po
wyszkoleniu druyny zaatakujesz

go i potniesz jego pastwo jak

szwajcarski ser

4. Jeli po ciekach pta si duo
betek drzewa i przeszkadza traga-

rzom to odetntj drog od domu
drwala - on bdzie skada drewno
na kupie, a Ty, jeli bdziesz go pot-

rzebowa. to dorobisz ciek i to-

war zostanie rozprowadzony do
waciwych miejsc.

5. Jeli wróg atakuje jaki obiekt

wojskowy znajdujcy si blisko

zamku, to wypu rycerzy z zamku
- pomog obleganym

SIM CITY /DINO Z LODZI
1. Gdy uzyskasz pierwsz infor-

maq o podatkach (TAX). ustal Ich

wysoko na 10%. Potem, co jaki

czas. zmieniaj na 9% i znowu na

10%. a do osignicia poziomu
TOWN. Zaraz po tej informacji ustal

podatek na 7% I utrzymaj go do
koca gry.

2. Mona dobudowywa ld - us-

taw na skrzyowanie dróg. Po ja-

kim czasie zrobi si z tego kwadra-

towy kawaek ldu.

3. Wyjanienia niektórych terminów

0 zagroeniach:
- HOUSING COSTS (komorne) -

zaradzi temu mona stawiajc du-

o domków (nie biurowców).

- CRIMES (przestpczo) - zo-

rientuj si gdzie jest najwiksza

1 postaw tam posterunek policji.

- TAXES (podatki) - patrz punkt 1

.

- TRANSPORT - zobacz, gdzie jest

najmniej dróg I tam je wkomponuj.
4. Po lewej stronie rzeki buduj fab-

ryki, a po prawej osiedla mieszka-

niowe - spore zadowolenie.

SIM CITY 2000 / WOLF/AREK
1. Jeeli chcesz szybko ugasi po-

ar. to zatrzymaj gr (ALT - P)

i OPU TEREN na miejscu poa-
ru - wtedy ogie nie bdzie mia si
na czym pali I zniknie nie powodu-
jc wikszych strat w ludziach. Nie

radz stosowa tego tipsu, jeeli

poar ogarnia wiksz ilo terenu.

Mona straci duo kasy obniajc
i podwyszajc teren.

2. Po roku 3000 przestpczo bar-

dzo wzrasta. A mieszkacy kochaj
tylko wtedy Twoje miasto, kiedy CRI-

ME wacha si od 6% do 8% [Cieka-

we, nie mniej ni 6? - Dean]. Bazu-

jc na mapie przestpczoci trzeba

tworzy nowe posterunki policji.

SYNDICATE / Wojtek i Jdrek Bu-

rakiewicz

Jeli wystrzelasz cay magazynek,
to po misji sprzedasz bro za cen
naadowanej.

TIE FIGHTER / Wojtek I Jdrek Bu-

rakiewicz

W pliku [Imj.tfr zmie warto
w offsecie 2 na 05h i w 10 (dzes.)

na 06h. Jeste generaem i rk Im-

peratora.

TYRIAN / Kriss K
Kody do statków (wpisz w gównym
menu):

TECHNO - (PO 2 Fighter),

STORMWIND - (STORMWIND),
UNKNOWN - (TX Silvercloud),

ENEMY - (U Fighter).

UFO - ENEMY UNKNOWN / FF
Kuzkin

Sposób na szybkie dogonienie

UFO-l w rozwoju:

Zapisz aktualny stan gry w dwóch
save'ach (niech bd to numery 1

1 2). Nastpnie zatrudnij duo nau-

kowców i wynajduj po kolei, co si
tylko da. Ignoruj ldujce UFO i nie

zajmuj si niczym oprócz wynalaz-

ków. Gdy uznasz, e masz ju
do. zapisz stan gry na SAVE nr 2.

Teraz wyjd z gry i w katalogu

UFO_1 skasuj pliki project.dat i pro-

duct.dat. a na ich miejsce skopiuj te

same pliki z katalogu UFO_2. Po
zaadowaniu gry 1 przekonasz si,

e masz identyczn sytuacj, jak na
pocztku, ale dysponujesz du
iloci wynalazków gotowych do
produkcji

ULTIMA UNDERWORLD 2 / Wojtek
i Jdrek Burakiewicz

1. W wiey goblinów zabij gocia
we wnce na 3 poziomie i zabierz

mu klucze. Na poziomie 5 otwórz

drzwi z napisem .Danger..." I poga-

daj z trollem. Teraz id spa. Kiedy

si obudzisz, wszystkie gobliny b-
d martwe.

2. Czar Smte Foe (VAS JUX MANI)
- zabija wroga. Czar Summon dea-

mon (KAL AN MANI) - robisz de-

mona, który Ci atakuje.

UTOPIA / Sir Tomciu

W plikach *.SAV offset 586h to

Twoja kasa (zajmuje 3 bajty).

WORMS / Maciek Wiktor

Wybierz SHOTGUN i skocz (EN-

TER) na min lub z takiej wysoko-
ci. aby robal straci równowag.
Gdy robal po skoku bdzie 1 cm
nad ziemi strzel. Dziaa te na:

BAZOOKA i GRANAD. M - cale

pole bitwy.

KOMPUTERY 8 BITOWE

ATARr

DIGl DUCK / Konrad Dbski
Napisz DE JET - niemiertelno.
Na pierwszej planszy zbierz kolejno

cyfry: 8. 2. 7, 3. 5, 0

DRACONUS / Konrad Dbski
Jeli zostaniesz zabity podczas
przemiany, bdziesz niemiertelny.

KARATEKA/ Jucio (Gify)

Kiedy grasz sterujc joystickiem, to

nie masz kilku super ciosów. Wpisz
na tytuowej planszy (scena 1 ) KA-

RATEKA. a otrzymasz sterowanie

klawiatur.

Q - wysoka pi,
W - wysoki kop.

A - redni kop.

S - niska pi,
X - niski kop.

Z - rednia pi,
Space prawo - bieg.

Space + Z - ukon.

[Nie podae swojego adresu - Dean]

KOLONY / Konrad Dbski
Po wczytaniu gry. gdy komputer

spyta Ci. czy wczyta zapisany

stan gry. nadu CONTROL i 3.

W 85 linii zmie warto BANK.

NUCLEAR NICK / Konrad Dbski
Wcinij START, a po chwili SELECT
- skipper leveli.

THINKER / Konrad Dbski
Kod do ostatniej planszy: ATARI
130 XE.

COMMODORE

1942 / Artur Smacki

POKE 52212, 128 -ycie
SYS 51945

BASKETBALL PLAY OFF / Prze-

mek Martynowski

Krótka charakterystyka Twojej dru-

yny:

1. FERRY - powolny, sabo rzuca

2. KALASH - szybki, rednio rzuca

3. DARBY - rednio biega, dobrze

rzuca

4. MCHOLS - najwolniejszy, najle-

piej rzuca

5. POWER - najszybszy, rednio
rzuca

6. MURPHY - cienko biega, denko
rzuca

7. GLOVER - raczej wolny, rzuty extra

8. KING - najlepszy zawodnik, dob-

rze rzuca, dobrze biega

9. DE VILLE - szybki, rednio rzuca

10 BANJO - prawie równy z Kin-

giem

BIONIC NINJA/ Devil

Na planszy tytuowej poczekaj tro-

ch. póniej patrz - mapy sektorów.

BOPN'RUMBLE / Artur Smacki
.POKE 2452, 165" -ycie
.POKE 4261

,
x + 48" - x = poziom

startu

.SYS 2204"

CAMELOT WARRIORS / Piotr

Oóg
Znajd arówk i przynie j cza-

rownikowi - zostaniesz zamieniony

w ab. Teraz moesz porusza si
w wodzie. Wskocz do jeziora i zna-

jd telewizor. Udaj si do króla je-

ziora - zostaniesz zamieniony w ry-

cerza. Poszukaj puszki Coca-Coli

I udaj si z ni do smoka - zosta-

niesz przeniesiony do zamku.
Znajd telefon i oddaj go królowi

CRAZY CARS / Piotr Oóg
Jeli stracie wszyskie ycia i chcesz

gra dalej od tego samego miejsca,

to nadnij Fire w drugim Joyu.

CRYPT. THE / Piotr Oóg
Klucz do prawej trumny znajduje si
w lewej trumnie. eby dosta si do
ukrytej komnaty naley wepchn
sklany blok w cian

DATER 2 / ZYGRYF
Aby wczy CHEAT MENU. wpisz

na planszy tytuowej SLIME!

DECTION / Devil

„Control" .O" - przeniesienie do
nastpnego poziomu.

DETECTIN/E / A. Biczysko

W swoim pokoju znajdziesz 10 ko-

pert (PADDED ENVELOPES) do
których musisz woy 10 dowodów
(EYIDENCE) oznaczonych ma li-



terk E. Buteleczka w pokoju Dok-

tora (DOCTOFTS ROOM) to truciz-

na (A SMALL BOTTLE). Po du-
szym czasie prowadzenia ledztwa

znajdziesz w óku bomb
(BOMB!). Wynie j ze swojego po-

koju (YOUR ROOM) I pod adnym
pozorem nie przeszukuj jej (bdzie

boooom!). Nie przebywa nigdy zbyt

dugo w pokoju ze stojcym zega-

rem wskazujcym godzin 16.45.

Kto Ci moe zastrzeli. W biblio-

tece jest ksika (101 DETECTIVE
STORIES). W niej znajduje si ko-

pia testamentu (FOLDER DOCU-
MENT). Morderc (którego musisz

wskaza) jest ... [Nie, tego ju nie

wydrukuj - Dean].

ELVIRA/ Kate

Pierwszy klucz jest schowany za

elaznym piercieniem w stajni.

EOUALIZER / Kate

Wcinij C + „RESTORE" - nastpna
plansza.

GARFIELD IN FAT HAIRY DEAL /

Skorpion z Kaja

1 . Na stó wskakuj tylko wtedy gdy
John patrzy w prawo.

2. Gdy zdobdziesz lamp zejd do

kanaów. Znajdziesz tam Nermala

(may bury kot), którego musisz

kopn w pysk i natychmiast wzi
to co zostawi. Niestety, kociak we-
mie ze sob lamp i ucieknie. Teraz

musisz wyj z kanaów po ciemku

lub poczeka a Nermal przybieg-

nie z powrotem i wymierzy mu cel-

nego kopa.

3. Nakrcan mysz postrasz

sprzedawc w sklepie, a otrzymasz

szpinakowego pczka (SPINACH
PONUT)

GAUNTLET / Serglo

1 . Jeeli przez 30 sek. bdziesz sta

i si nie rusza otworz si wszys-

tkie drzwi.

2. W wersji na dwóch graczy po

mierci swej postaci (druga musi

y) nacinij FIRE, a odrodzisz si.

GOLDEN TALIZMAN / Piotr Prasoek

Na niszych poziomach smoki mo-
na przej pod skrzydem.

HERO / JNGER
POKE 1 3865. 0 - niemiertelno
POKE 1 4652, 25 - brak przeciwników

KCK OFF 2 / Piotr Prasoek

Po gwizdku sdziego, aby gra mu-
sisz nacin Fire. Jeli nie wci-
niesz. mozesz si rusza jednym

zawodnikiem, a wszyscy inni bd
sta. Wtedy te moesz strzeli go-

la poruszajc tylko joystickiem (nie

wciskajc Fire).

LASER STIKE / JNGER
POKE 16475, 173 -niemiertelno

LAZARUS / Serglo

Jeeli strzelajc bdziesz szybko

naciska FIRE, nie bdziesz traci

amunicji.

M1CKIE / Przemek Martynowski

Jeli po klasie goni Ci nauczyciel,

to zwab go do tablicy i szybko wró
do swojej awki.

MICROPROSE SOCCER / ZYGRYF
Wykonaj rzut rony .Fire", gdy
bramkarz bdzie zmierza w kierun-

ku piki drugi raz „Fire', bramkarz

rzuci si w bok. a iy bdziesz móg
strzeli gola.

MOONFALL / GvyVey
Koordynaty baz ludzkich:

1. x-605, y- 1205

2. x - 1804, y - 901

3. x - 1105, y - 2305
Poszczególne misje (lokalizacje):

1. Power Plant 2 $1000

2. Power Plant 5 lub 4 (pod Moon-
Base 2) $5000
3. Huma Colony 1 Snic (pokazuj

si na mapie wszyskie ludzkie bazy)

4. Moon Base 1 - $8000
5. Moon Base 2 - $25000
6. Moon Base 5 - $1 50000 (musisz

mie status IRON SUN)
7. Remus Base 1 - $1000 (po wy-

konaniu zrobi na Ciebie obaw)
8. Moon Base 3 - $1 000 200 crys-

tals (musisz mie pust adowni)

MONTEZUMA REVENGE / Prze-

mek Martynowski

Wcinij C= (Commodore) + SHIFT
- obraz si ciemni.

MOVIE BUSINESS / B. Sokólski

Jeli chcesz mie duo gotówki, to

na samym pocztku gry (bez ad-
nych poyczek) zrób film pt: „Blown

away". Jako aktora we Mickey Ro-

uvk, a jako reysera Johna G. AJ-

vldsona. studio nagra .High Tech

Fietds". Reklamy filmów s zbdne.

OLU & LISA/ Artur Smacki

POKE 8513,0 - wyczona kolizja

duszków
SYS 7424

PIRATES t Piotr Oóg
FLOTA SKARBÓW 1560 bdzie
w CUMANA na pocztku padzier-

nika, w PUERTO CABELLO w ko-
cu padziernika, w MARACAIBO na

pocztku listopada, w RIO DE LA
HACHAw kocu listopada, w NOM-
BRE DEDIOS na pocztku grudnia,

w CARTAGENIE w kocu grudnia,

w CAMPECHE w kocu stycznia,

w VERACRUZ na pocztku lutego,

w HAVANIE na pocztku marca,

w SANTIAGO w kocu marca,

w FLORIDA CHANNEL w kocu
kwietnia.

SREBRNY POCIG 1560 bdzie
w CUMANA na pocztku kwietnia,

w BORBORUTA w kocu kwietnia,

w PUERTO CABELLO na pocztku
maja, w CORO w kocu maja.

W GIBRALTARZE na pocztku
czerwca, w MARACAIBO w kocu
czerwca, w RIO DE LA HACHA na

pocztku lipca. w SANTA MARTA
w kocu lipca, w CARTAGENIE na

pocztku sierpnia, w PANAMA
w kocu sierpnia, w NOBRE DE
DIOS na pocztku padziernika.

FLOTA SKARBÓW 1600 bdzie
w CUMANA na pocztku padzierni-

ka, w CARACAS w kocu padzier-

nika. W MARACAIBO na pocztku
listopada, w RIO DE LA HACHA
w kocu listopada, w SANTA MARTA
na pocztku grudnia. W PUERTO
BELLO w kocu grudnia, w CARTA-
GENIE na pocztku stycznia

W CAMPECHE na pocztku lutego,

w VERA CRUZ w kocu lutego,

w HAVANIE w kocu marca, w FLO-
RIDA CHANNEL w kocu kwietnia.

SREBRNY POCIG 1600 bdzie
w ST. THOME na pocztku kwiet-

nia, w CUMANA w kocu kwietnia,

w CARACAS na pocztkiu maja,

w PUERTO BELLO w kocu maja.

w CORO na pocztku czerwca,

w GIBRALTARZE w kocu czer-

wca, w MARACAIBO na pocztku
lipca. w RIO DE LA HACHA w ko-
cu lipca, w SANTA MARTA na po-

cztku sierpnia, w CARTAGENIE
w kocu sierpnia, w PANAMIE na

pocztku wrzenia, w PUERTO CA-

BELLO w kocu padziernika.

FLOTA SKARBÓW 1660 bdzie
w CARACAS na pocztku wrze-
nia. w MARACAIBO w kocu
wrzenia, w RIO DE LA HACHA na

pocztku padziernika, w SANTA
MARTA w kocu padziernika,

w PUERTO BELLO na pocztku lis-

topada, w CARTAGINE na poczt-

ku grudnia, w CAMPECHE na po-

cztku stycznia, w VERA CRUZ
w kocu stycznia, w HAVANIE
w kocu lutego, w FLORIDACHAN-
NEL w kocu marca.

SREBRNY POCIG 1660 bdzie
w CUMANA na pocztku marca,

a w CARACAS w kocu marca.

W GIBLARTARZE na pocztku
kwietnia, w MARACAIBO w kocu
kwietnia. W RIO DE LA HACHA na

pocztku maja, a w SANTA MARTA
na pocztku czerwca W PANAMIE
w kocu lipca, w PUERTO BELLO
na pocztku wrzenia.

PREDATOR 2 / JNGER
Podczas gry wcinij: BACKSPACE.
Zaczniesz od pocztku, ale kade
nacinicie Frre bdzie powodowa-
o wybuch, a nie strza.

RAMBO 2 / Devll

Gdy zapiesz co w ksztacie czar-

nej broni, wcinij zaraz „W" - teraz

masz 99 superstrzaów.

ROBIN OF THE WOOD / Sub Zero

Kiedy w lesie znajdziesz Enta (Enty

to ludzie-drzewa) moesz kupi
miecz, potem uk pacc po trzy sa-

kiewki zota za kady. Gdy ju to

masz, take po trzy sakiewki zota

moesz kupi strzay, niezbdne by

dosta si do turnieju uczniczego,

który musisz wygra, aby pozytyw-

nie skoczy gr.

Gdy spotkasz dziadka w biaym
wdzianku id za nim. Doprowadzi

Ci do chatki, gdzie odzyskasz

energi.

SCOOBY DOO / Kate

Aby nabi punktów sta pod cian
i trzymaj cigle Fire.

STRIP POKER 2.1. 2.2 / Przemek
Martynowski

Gdy panienka bdzie miaa zdj
któr z czci ubrania, pod sam ko-

niec muzyczki (w momencie, w któ-

rym obraz zrobi si chwilowo óty)
wcinij szybko kilka razy spacj -

zamiast jednej czci stroju, zdejmie

dwie (nie zawsze si udaje).

SUPER MARIO BROTHERS / Do-

minianek sodki dzbanek

Na trzecim poziomie na pocztku
jest dziura, a za ni wysoko wisz-
ce skrzynki a do kolejnej dziury

(ju duej). Pod ostatni skrzynk
jest przenonik. Sta pod nim Gest

niewidzialny; i podskocz najwyej

jak mona - uaktywni si i zabierze

Ci do 6 levelu. Znaczenie kolejno

zdobywanych bonusów:

grzyb - moesz rozwala mur.

jedna byskawica - strzelanie na

olep,

dwie byskawice - szybsze strzela-

nie na olep,

ananas - kulka zawsze trafia we
wroga.

budzik - zatrzymanie na chwil
czasu,

bomba i ezka - punkty,

magiczna paeczka - dodatkowe

ycie, ale mona je te zdoby, gdy

uzbierasz 100 monet.

Poziomy ze smokiem i pajkiem na

kocu odrónia si po Innej melodii.

Smoka przechodzi si tak: wskaku-

je si na pók nad nim, czeka, a
bdzie blisko miejsca, na które

spadniemy z póki. Gdy zacznie si
cofa, zeskakujemy i czekamy, a
ten zacznie lecie w gór. Wtedy
czmychamy pod nim i level uko-
czony. Jest taki level. gdzie przed

smokiem jest jeziorko. W nim ska-

cze pirania. Kiedy przejdziemy pira-

ni, wskakujemy na pók, zbiera-

my monety i idziemy w prawo (nie

zeskakujc z póki) - w cianie jest

dziura, któr koczymy etap. Do
wpisania si na list rekordów wys-

tarczy zdoby 6 punktów (waciwie
tylko 0 punktów nie kwalifikuje do
listy rekordów, ale na pierwsze

miejsce w tabeli „todays greatest'

wystarczy 6).

TAI CHI TORTOISE / Przemek Mar-

tynowski

Aby pod wod nie ubywao Ci ener-

gii, we ze sob gogle.

VENDETTA/ Przemek Martynowski

Kable bomby przetnij w kolejnoci:

1 . czerwony

2. óty
3. niebieski

WINTER GAMES / Przemek Marty-

nowski

W akrobatyce na nartach najwy-
sze noty dostaniesz robic dwa sal-

ta w przód

WADCY CIEMNOCI / Blue Fox

W numerze z padziernika pojawi

si sposób na przewiezienie trzech

zwierzt na drug stron rzeki. Nie

uwzgldniona tam jednej wanej
rzeczy. Gdy pies, kot i mysz bd
przewiezione, we kota i wró na

drug stron rzeki, rozbij kamie
I we osioka, a zostaw kota. Potem
wró po kota. Przewiezienie osioka

jest niezbdne do ukoczenia gry.

ZAC MC KRACKEN / Przemek
Martynowski

Kombinacja otwierajca drzwi w pi-

ramidzie na Marsie: wciskaj - raz

lewy. dwa razy prawy, raz rodko-
wy. raz prawy i raz rodkowy.

KONSOLE

3DO

STARBLADE / Dd FOX
Na obrazku tytuowym nadu: góra.

góra. dó. dó, lewo. prawo. A. A. B,

B. C. C Teraz sprawd swoj alf
ognia

ATARI JAGUAR

IRON SOLDIER MR SIMON ve
SUB-ZERO
W opions wptsz.

6824 - wszystkie typy brom
272837 - reeskorczona ioe arrwcji.

3766824 - mozesz wybiera misje.

CD 32

JET STRIKE / KAU
Klawiszoiogia ca wczonego AR-
CADECONTROL:
Czerwony - strza z dziaka

óty - uycie broni z lewego

skrzyda

Niebieski — uycie broni z prawego

skrzyda

Zielony + Czerwony - pauza
Zielony Niebieski - wczenle/wy-
czeme automatycznego cigu
Zielony * Prawo - briefing misji

Zielony Góra - wysuwanie/cho-

wanie podwozia

Zielony Lewo - wypuszczanie dy-

mu i uycie dopalacza Gli jest)

Zielony Dó - przejcie w tryb HO-
VER AGILE (tylko niektóre helikop-

tery oraz Kamer)
Zielony Prawy przedni + kierunek

- rozgldanie si
Zielony * Lewy przedni - obserwac-

ja wystrzelonego pocisku / bomby
Pause / Pay - katapulta

Lewy przedni - zmniejszenie ci-
gu (samoloty), obrót w lewo (tylko

helikoptery i HARRIER w trybie

HOVER)
Prawy przedni - zwikszenie cigu
(samoloty), obrót w prawo (tylko

helikoptery i HARRIER w trybie

HOVER)

GAM BOY

ASTERIX & OBELIX / Gam Boy
Man
1 . W options, w jzyku Gaulois, czy-

li francuskim, na „niveau" daj w le-

wo i ukae si „facile" - oznacza to

gr atwiejsz

2. Asterix i Obelix maj supercios.

Wykonuje si go przytrzymujc B.

zabija to wszystkich od razu.

3.W Brytanii, na poziomie 2 jest ukry-

te ycie. Wskocz na beczk drugiego

rzucajcego nimi i id na prawo po

najwyszym parapecie Przeskocz na

niszy parapet, tam znajdziesz ycie.

4 Aby dosta bonusa. trzeba zdo-

by 10 gwiazdek na jednej planszy

5. Na drugiej planszy bonusu w Bry-

tanii i na 2 planszy w Grecjis utai

te ycia.

LION KING. THE /JLI
W czasie gry wcz pauz i wos
BAABAA - przeskakujesz leveie

STAR TREK -THE NEXTGENEP^
TION / MR SIMON ve SUB-ZERO
Jako hasto wpisz „Q\

NINTENDO

DARKWING DUCK 2 / Janusz F*
Na planszy tytuowej wcinij jed^c

czenie: Turbo A, Turbo B. a
i start - pojawi si Sound Mod

DARKWING DUCK 2 / Ronald Ka
man
W AREA 3. gdy wejdziesz do woa

schyl si - dó - przeciwnicy nie •

dz Ci i nic Ci nie mog zrobi.

FOX’S PETER PAN AND THE PlRi

TES / R. Koeman & DOKTOR LIZA

Gdy wemiesz latajcego stwoa

bdzie on lecia za Tob. Gdy spa

kasz pirata (a jest to pewne), wa
nij równoczenie góra + ATurtoc

B Turbo - pirat zginie T czynno*

moesz wykona, gdy leci za Tad

stworek.

INDIANA JONES / R. Koeman l

ARNOLD
W kopalni szukaj tajnych komm
Wejcia do nich s mae - trzeba a

czoga. We Francji, jadc na mc*

cyklu, eby zabi przeciwnika, mus*

na niego najecha. W Niemczech a

cc samolotem, moesz wlatywa *

skay, nic Ci si nie stanie.

SUPER CONTRA / Janusz Fi
Na planszy tytuowej wcinij na rac

Turbo A. Turbo B. dó i start - poj

wi si Sound Mod.

SUPER SPY HUNTER / Piotr Koss

Na planszy tytuowej góra + star

24 ycia. Góra start w czasie gr» i

odnowa energii. Gdy straci

wszystkie ycia, we na contr.

i ustaw dziak pionowo do do*

Grasz w tenisa, jeli wygrasz. zyi

kasz duo y.
P - ulepszenie pojazdu.

L- energia,

T - ostre koa,

O - olej na drodze,

C - kontrola dziaek.

TURTLES Ili / Damian Wolask*
1 . W czwartej planszy, na jej kor
musisz pokona górnika, kio-

przyjedzie na stacj metra wage

nem. Zaatwisz go Leonardem w
bic go w róg ekranu i cay cza

stosujc cios specjalny (A turbo -

turbo).

2. Gdy zginiesz, to wciskajc „gcr,

lub „dó" moesz wybra inne:

ówia.

PEGASUS

DOUBLE DRAGON 3 / Ptot-

„Dezmo" Klepacz & NIZIO

Jeeli wcinies TURBO A i dwa -

zy start przejdziesz kad sce-

bez walki. Moesz to wykorzys*

wa do samego koca.

JOGGING MARIO BROS / SUPE
MACIOR
W wiecie 4-2. zaraz za .wines

jest pod sufitem poziomy mu~
Geszcze przed pierwsz rur). S~
dokadnie pod jego prawym kj

cem, skocz - ukae si ukryty sen

dek. Wskocz na niego od pra-

strony (byle nie od lewej). Zeskoc

na dó, sta midzy wczeniej u»-

tym schodkiem, a ostatnim kam
kiem murka. Skocz - ukae si as

gi schodek. Gdy wejdziesz na n«
od prawej strony i uderzysz w oss

ni kawaek murka, ukae si tod

ga. po której moesz wej. Je

zrobie wszystko zgodnie z cc



sem, dostaniesz si do t>onus-leve-

lu, na kocu którego bdziesz móg
wybra wiat, w którym wyjdziesz

(6-1
,
7-1 lub 8-1). Aby Ci si to uda-

o, musisz wczeniej zebra grzy-

bek lub kwiatek (lub oba).

MICKEY MOUSE 3 / Piotrek „Dez-

mo" Klepacz & NIZIO

Po pokonaniu bawana przejd na
drug stron góry na której sta,

strzel w ni dwa razy i wejd do uk-

rytego levelu.

PIRATES / ukasz Czuno
Podczas walki na szpady nie ucie-

kaj, bo zniszczysz sobie reputacj.

Kiedy chcesz si eni, przystopuj

troch. Wpierw odwied wszystkie

sprzymierzone porty, robic sobie

z córek gubernatorów przyjacióki

(darmowe informacje o flocie skar-

bów i srebrnym pocigu). Póniej
oe si z .pann z kotem*.

TERMINATOR 2 / Mapet
1. Gdy jedziesz motorem, w ostat-

nim wraku samochodu ukryta jest

kontynuacja. eby j zdoby, mu-
sisz do niego strzeli.

2. Rozoenie bomb w 4 planszy: po
dwie na 1 . 2, 5 pitrze. 3 na 3 pit-

rze i jedna na 4.

TOM AND JERRY / Mapet
Wcinij w czasie gry: Start + Seect
+ A+B.

WRECKING CREW/ Mapet
Wcinij Start - ruszajc krzyakiem
orientujesz si, co si dzieje na
planszy.

YOUNG INDIANA JONES. THE /

SOTYS
1. Pod koniec pierwszej planszy (na

pustyni) bdzie duy gaz. Sta przy

nim i odsu go. Znajdziesz dynamit
ptstotet i kapelusz. Wchod take do
chatek, tam tez znajdziesz bro.
2. Aby w 2 planszy zabi dziadka

w wózku na wgiel, trzeba wrzuca
mu dynamit ostudzajc jego zapa.

SATURN

PANZER DRAGON / DJ FOX
Na obrazku tytuowym wciskaj: góra,

góra, góra, dó, dó, dó, lewo, pra-

wo, lewo, prawo, lewo. prawo, L, R.

SEGA

ADN/ENTURES OF BATMAN AND
ROBIN / DJ FOX
Nadu pauz, potem przyciskaj: B.

A. dó, B, A, dó, lewo. góra. C.

STREET RACER / DJ FOX
Przed wybraniem samochodu na-

du: A, B. C, potem ABC (równo-

czenie) - czynnoci te powtarzaj,

dopóki nie zmieni si napis na dole.

Potem przytrzymaj A i moesz kur-

sorami regulowa szybko i inne

bajery.

SEGA MEGA DRIVE

ALLADIN / SHAQ
W levelu .THE DESERT" midzy
dwoma palmami rozwieszone jest

pranie. Sta tak, aby Alladyn pod-

czas ogldania si mia idealnie nad
gow lew nogawk wiszcych
tam spodni i poczekaj chwilk. Dos-
taniesz ycie. To samo mona zro-

bi z uszami myszki Miki.

LION KING / SHAQ
Aby pokona Skaz, sta na kra-

wdzi skay, a gdy on podejdzie

nacinij równoczenie CB. Simba
zaryczy i zrzuci Skaz ze skay.

SONIC / SHAQ
Jak wiemy, w grze s dwa zako-
czenia. Aby zobaczy drugie

trzeba mie wszystkie szmarag-

dy chaosu (chaos emerald). Je-

li nie potrafisz w kadej planszy

zdoby bonusu wklep: góra. dó, le-

wo, prawo, A, start i wybierz plan-

sz bonusow.
Po kadym wziciu chaosu resetuj

konsol. Po kadym zresetowaniu.

aby dosta si do tego menu wys-

tarczy wklepa: A, Start. Znowu wy-

bierz bonus level i tak a do czasu,

kiedy bdziesz mie sze chao-

sów. Teraz nie resetuj. a gra zacz-

nie si od pierwszego poziomu, lecz

Ty bdziesz w posiadaniu wszys-

tkich chaosów.

SONIC AND KNUCKLES / SHAQ
W grze prócz trójwymiarowych bo-

nusów s te inne, przypominaj-

cego gr w jednorkiego bandyt
Wystarczy poczeka chwil przy

gace pokazujcej miejsce, z któ-

rego bdziemy zaczyna, gdy
ewentualnie zginiemy. Nad gak
zaczn wirowa gwiazdki, gdy
w nie skoczysz, znajdziesz si
w bonusie. Nie przy kadej gace
jest bonus.

SEGA MEGA DRIVE 2

ALIEN SOLDIER / DAVID MEGA LI-

SOWSKI
1. Na pocztku byle której planszy

lub bazy wdu .START" i 3 x .pra-

wo" - efektem tego jest zwolnienie

gry, lecz nie Twej broni.

2. Aby zobaczy demko przed 9 ba-

z, musisz do jednej broni groma-

dzi wszystkie naboje.

3. Ostatni baz pokonasz wtedy,

gdy bdziesz odbija ogniste naboje

(czyli 2 x B), wystarczy odbi 5
sztuk.

BUBBA N* STIX / DAVID MEGA LI-

SOWSKI
W czasie gry wdu A + B + C +

START - niespodzianka.

SONIC 2 / DAVID MEGA LISOWSKI
Wejd do .OPTIONS". teraz na-

jed na .PLAYER SELECT" i daj

na .Sonic an Tails" i wdu
.START. Teraz zbierz 50 pier-

cionków i wejd do bonusówki
(podobne do znaku drogowego,
ale na tarczy znajduje si gwiaz-

dka). Po przejciu jej caej dosta-

niesz 1 z 7 brylantów. Teraz naci-
nij .RESET’ i wszystko powtórz od
pocztku, a do zebrania 7 brylan-

tów. Gdy zbierzesz wszystkie,

zbierz jeszcze 50 piercionków.

Podskocz i wdu C - Sonic bdzie
niemiertelny.

STREETS OF RAG 2 / DAVID
MEGA LISOWSKI
Wejd do .OPTIONS" i najed na
.PLAYERS" 2 x prawo - 5 y.

SNES

MECHWARRIOR 3050 / DJ FOX
Wpisz kod Ml R063 - nieskoczo-
na amunicja.

STREET RACER / DJ FOX
Przed wybraniem samochodu nele-

y nadusi: X, Y, X. Y, X, Y. Teraz

trzymajc X mona zmienia szyb-

ko i inne bajery.

TICK, THE / DJ FOX
W opcjach ustaw wszystko wedug
poniszych informacji: ycia na 7,

continues na 4, Arthurs na 2 i test

sound na Teleport. Gdy wszystko

zostao tak ustawione wcinij start.

Teraz w czasie gry nadu start

i gdy gra jest spauzowana wcinij

select.

1944
NINTENDO

T.CZ. Mafiozo
I. 00J17
2. 70J17
3. E7J13
4. LEJ1A
5. 4E01N
6. ZEJ1X
7. JEJOD
8. PEQ08
9. WEQWG
10. 3G60S
II. AE60J
12. HE60J
13. VLGOE
14. 5LGWE
15. KW2WR
16. FM2NK
17. 1L292
18. 6S290
19.85290
20. DZ295
21. MZ295
22. RX290

ALONE IN

THE CRAZY
WORLD
PC

LUCAS HART

1.

UOUNDS
2. STATER
3. LIONES
4. SANAST
5. KADLON
6. WRYLAP
7. SANSON
8. KLEART
9. SKOOLS
10. KRALAN

BATTLE ISLE
AMIGA

YOSHI
5 ostatnich kodów:
30. NEVER
31. RIVER
29. SLAVE
32. EUROP
33. STORM

BATTLE ISLE *93

PC
Maczek Tosza

2. LUMT
3. LUNAR
4. LUTOF
5. SON!X
6. SOSOO
7. SONAF
8. RACHE
9. RAMP
10. RANGG

11.

FILMO
12. FIEST
13. FNXT
14. EBENE
15. EBSYL
16. EBONY
17. EBTAR
18. KARST
19. KANTO
20. KAROT
21. KAISR
22. SYBIL
23. SFINX
24. SYNOM
Kody dla

dwóch graczy:

25. LUPOS
26. SONNE
27. SOTEX
28. RASEN
29. FISCH
30. EPTON
31. KANZL
32. SYTAX
Tajne kody:

33. DIONE
34. NAIAD

BLIZZARD
PC
Jajo

2. FBWC
3. OP7R
4. WJTV
5. RRYB
6. ZS9P
7. XJSN
8. CGDM
9. TJ1F
10. GSG3
11. BMHS
12. Y4DJ
13. HCKD
14. NRLF
15. JGBZ
16. MJXG
17. K3CH

CARLOS
AMIGA

YOSHI
1. BONGO
2. GALET
3. PATAU
4. SIRTA

CRYSTAL MINES 2
ATARI LYNX

Dok GENiusz
5. 2CXP
10. ITCU
15. RFVC
20. AVRU
25. KYPO
30. FQCS

35.

OHXY
40. PNGU
45. LXRI

50.

INKU
55. KEHL
60. SOVS
65. HJHT
70. WAHO
75. YKJK
80. SVWK
85. YNXR
90. QKOA
95. IDIC

100. RERF

DIAMENTY
COMMODORE

Piotr Oóg
11. AWLVZDY
12. SSMCAFX
13. DDNXTGA
14. FEDZWHW
15. GRN/ASJD
16. HFCTDKR
17. JGXWELL
18. KTZSRMN
19. LYADFNV
20. MHTEGBX
21. NJWRTVA
22. BUSFYCW
23. VADGHXD
24. CBETJZR
25. XCRYUAG
26. ZDFHATY
27. AEGJBWJ
28. TFTUCSA
29. WGYADDC

ESCAPE
PC

LUCAS HART
LIKE A BUTTERFLY
(EASY):
1. ROTS
2. STYN
3. HALE
4. WETS
5. DUOH
6. BAR
7. IDHA
END. STOP
NOT SO FAST!
(NORMAL):

1.

MYAL
2. WIAM

3. IOWA
4. KRAL
5. SETS
6. IHON
7. PARA
END. STOR
OH MY GODNESS!
(DIFFICULT):

1. GREW
2. SHUI
3. GROM
4. BRIA
5. KLAS
6. SIAS
7. WYIK
END. PSOR

FREE WORLD
AMIGA

LUCAS HART
EASY:
1. LLUP
2. KRAV
3. DWÓR
4. ZANI
5. EZKR
6. AJUP
7. OLSK
8. IEGO
HARD:
1. JOIN
2. FAST
3. PEIN
4. YCHR
5. APEL
6. ENIA
7. SZYK
8. PERI

LEONARDO
COMMODORE

Piotr Oóg
10. MOONWALK
20. FOOTBALL

30.

BLITTER

LETHAL WEAPON
AMIGA

YOSHI
1. SYLPRO
2. CSLEEI
3. PSRPYA
4. BALARF

NINJA MASTER
COMMODORE

Andrzej Oóg
5. SNÓW
10. BEER
15. STAG
20. BARD
25. HOLE
30. HUGE
35. EASY
40. WIDE
45. COLA

OXXON
COMMODORE

Piotr Oóg
2. DEIMOS
3. ANAKE 8
4. TITAN EVIL
5. LEXEL
6. THEOPHILUS
7. VAVILOV
8. YAMATOMA
9. STADIUS
10. TYCHO
11. EXETEMAR7

OXYD 2

ATARI ST
Jajo

2. 17041963
3. 06223874
4. 78733388
5. 91929394
6. 90987211
7. 99922100
8. 20012001
9. 40004000
10. 01900190

PERPLEX
COMMODORE

Piotr Oóg
50. PEPA
51. AUTUMN

52. LANNM
53. SPALLEK
54. JALOUSIE
55. PICTURE
56. TWENTY
57. SIXTY
58. YUCCA
59. ASM
60. LIOUEUR
61. HANNOWER
62. ARNOLD
63. JULIANE

PRAWO KRWI
AMIGA

Darek Peplak
2. ZSYPKA
3. INATAG
4. RYCERZ

REBEL
ASSAULT 2
PC

Marek *EAGLE

'

Przewony
Beginner:

2. JABBA
3. ENDOR
4. LACHTON
5. BORSK
6. KROYIES
7. AURIL
8. KAMPL
9. FERRIER
10. GALIA
11. DENARII
12. SADÓW
13. ONDERON
14. ALEEMA
15. CATHAR
Fina. DOMINIS

Novice:

2. EWOKS
3. CHEWIE
4. DANKIN
5. NOGHRI
6. CHAMMA
7. BOGGA
8. INCOM
9. KOTHLIS
10. KRATH
11. SIOSK
12. ADEGAN
13. AMANOA
14. AMBRIA
15. SYLVAR
Fina. MIRALUKA

Standard:

2. BANTHA
3. KATANA
4. DENGAR
5. PELLAEON
6. ITHULL
7. STENNESS
8. MYRKR
9. CHURBA
10. ARTOO
11. SATAL
12. LOBUE
13. DENEBA
14. STURM
15. CRADO
Fina. CARRACK

ROADKIL
AMIGA

Darek Peplak
2. LOPONORPJO
3. HOPOOMCKNH
4. POPOPNENCL

THUNDER HAWK
COMMODORE

Andrzej Oóg
2. BACKROOM
3. CANARY
4. FUNPOLE
5. OO ERR
6. NOT ARF
7. OBVIOUSE
8. STEVE
9. CHANNEL
10. BANANA
11. RELIEF
12. ZON ZZZ
13. MISHUN
14. FLODDIES
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k/Warszawy | OUlLy
tel7tax:(0-22) 773-19-82 r T
tei. (0-90) 29-71-65 Termin

Czynne 7 dni w tygodniu ! TYLKC

Przedstawiamy fragmen

Gry Komputerowe:
IBM PC Ceny w z.
7 dni 7 nocy 39,00
Blade ot Destiny 24.00
Football Glory 51 00
Harokfs Mission 49^00
High Seas Trader 56^00
Ishar III 44,00
Ka-50 Hockum PL 39 00
Kalko 1 Kokosz 43,00
Klik and Play PL 84!oO
Liga Polska Manager ‘95 37^00
Prawo Krwi 35,00
Ramons Speel 35,00
Skaut Kwatermaster 35.00
Sotys 34.OO
Ufo:Enemy Unknow 33 00
Vinyl - Bogini z Marsa 2960
Worms 11000

IBM PC-CD ROM
AMu* 50*'^ 119.00
Alied General 1 40 00
Aliens(2CD) 14060
Apache 119,00
Asterx 131,00
Battle Isle III 155 00
Buriad In Time (3CD) 155 ’oo
Capitalizm 122!oO
Clock Werx 145 00
Crusader-No Remorse 130 00
Cyber Speed 14900
Daedalus Encounter (3CD) 13100
Draaons Lor 49 00
Druid 143,00
Entomorph 155,00
Euro Fignter 2000 1 83 00
Expert no Mercy 153]00
Extreme Pinball 105,00
Flfa Soccer '96 130 00
Football Limited jj^oo
Frankenstein 153*00
Gam Gun + Cnme Patrol 163 00
Grand Prix Manager 130 00
Great Naval Battle IV 1 62 00
Heltfire Zona 9660
Heros of Might and Magie

1 55 qq
Hfjen 173;oo
Hi-Octane 44 00
Klik and Play PL 105 00
Knght s Chase (Time Gate) 134 00
McKenzie & C (6CD) 12l'00
Megarace 24 00
Mortal Kombat III 173 00
Marco Polo 134*00
Master Lu 14560
NBA Jam 163 00
NBA Lve 96 tal
Naed for Speed 130,00
Phantasmagoria (7CD) te j

Prisoner ot Ice 125 00
Raven Project 145 00
Rebel Assautt II (2CD) 183 00
Road Warrior (Ouaratine II)

1 00*00
Shockwave Assault 130 00
Screamer 130i00
Sea Legends 153,00
Sansible World of Soccer 119 00
Sllent Steel 179 00
Steel Panthers 142 00
Soccer Stars'96 105,00
Stonekeep 16460
Strip Poker Pro

1 30 00
Street Fghter II Turbo 94 00
Su-27 Flanker 16100
Teenagent PL 66 go
Tekwar ("William Shanter s") 142 go
Thundertiawk II 154^00
The Dlg 153,00
Ultimate Domain 27,00
Warchammer 163 00
Warcraft II (2CD) 142ioO
Werewof (Comanche II) 1

1

900
Watlands 141 00
Wino Commander IV

{JJ;
Witcnaven 145.00
Worma 133 00

AMIGA
Allen Breed 3D (A1200) 113,00
Amtekst Pro 26 . 44.00
Cytadela 39.00
Doman 32,00
Fears (Al 200) 56.00
Ishar III 41,00
Kajko i Kokosz 37.00
Kupiec 30.00
Liga Polska Manager '96 37,00
Metal Kombat 35.00
Prawo Krwi 35,00
Sansible World of Soccer 95/96 78.00
Skarb Templariuszy 24,00
Skaut Kwatermaster 25.00
Soccer Stars 96 87,00
Super Skidmarks 40,00
Worms 99,00
Xtreme Racing 59,00

/ysykowa Programów

tu Komputerowego
realizacji:

) 5 DNI !!! Najnisze ceny !

naszej oferty:

Gry Komputerowe:
CD-32 Ceny w z.
Alfred Chlcken 29.00
Allen Breed Tower Assault 81 ,00

Allen Breed 30 117,00
Ali Terrain Racing 72.00
Arcade Pool 51 ,00

Dangerous Streets 45,00
Fears 71 ,00

Fire & Ice 44.00
Gloom 71 ,00

Gloomll 71,00
Glorier Encyklopedia 88,00
Guardian 45.00
Gunship 2000 137,00
Kingpin 49,00
Microcosm 67.00
Pinball lllustons 59,00
Roadkill 50,00
Soccer Superstars 57,00
SpesLegacy 106.00
Subware 2050 93.00
Summer Oympix 45,00
Super Memo PL 78,00
Super Skidmarks 68,00
TroKs 45.00
Ultimate Body Blows & Project X 47.00
Worms 110,00

Programy Uytkowe:
IBM PC
MS-Dos 6.22 Retail Upgrade 172.00
Windows 95 PL 3.5“ 498,00
Windows PL Update CD-ROM 308.00
Windows 3. 1 1 PL 3.5* 376.00
Windows 3.1 1 AddOn PL 3.5 ’ 1 40.00
Word for Windows 6.0 PL 3.5“ 848.00
Word tor Windows 95 PL 3.5“ 852.00
Word Translator for Windows 36 1 43.00
Excel for Windows 5.0 PL 3.5“ 848.00
Excel for Windows 95 PL 3.5* 852.00
Works for Windows 36 PL 29860
Office for Windows 4.2 PL 1288.00
Office Professional for Windows 4.3 PL 1 544.00
Super Memo 7.5 170.00
Euro Plus+Pro (3CD • nauka j. angiel.) 480.00

Ju w sprzeday:

konsola

SONY
Playstation
take w formie wysykowej

Posiadamy w sprzeday nastpujce
gry: Air Combat,Assault Rings, Cyber

Sled, Cyber Speed, Destruction

Derby, Discworld.Doom, Extreme

Sports, Fita '96, Goal Storm, Hi-

Octane, Johny Bazookatone,Jumping

Flash, Jupiter Strike, Klieak the Bload

Krazy Iwan, Lemmings 3D,Loaded,

Lone Soldier, Mortal Kombat III, NBA
Jam, Novastorm, Parodius, PGATour
Golf '96, Raiden Project, Rayman,
Ridge Racer, Shockwave Assault.

Starblade, Street Fighter Movie.

Striker '96, Tekken.Theme Park,

Thunderhawk II, Toshinden, Total

Eclipse Turbo, Twisted Metal,

Warhawk, Wipeout. Worms, WWF
Wrestlemania, X-Com Enemy
Unknow i wiele innych ....

Podane w zotych ceny detaliczne zawieraj podatek VAT. Przesyka patna przy

odbiorze (^-koszty wysyki). W przypadku braku danego tytuu na rynku (konieczno
sprowadzenia na zamówienie) termin realizacji moe si wyduy. W sprawie cen konsol

oraz ich oprogramowania prosimy 0 kontakt telefoniczny lub listowny.

Peny katalog wysyamy po otrzymaniu zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem

(prosimy poda typ komputera).

Zamówienia oraz wszelkie pytania przyjmujemy listownie, telefonicznie

lub faxem pod numerem (0-22) 773-19-82 lub (0-90) 29-71-65 .

TIME GATE -

KNIGHTS CHASE
solution

Z gównego holu skr w lewo (z pomieszcze-

nia na prawo wyrzuci Ci japoska telewizja), obej-

rzyj obraz (cut-scene) I we miecz z tarcz przy

zbroi po lewej stronie drzwi. W nastpnym pokoju

odnajd porodku kataputt i pyt kompaktow,

a w biurze przeszukaj szuflady biurka (gazeta,

klucz i karta magnetyczna). Teraz przeczogaj si

do sieni przez lasery: podaj prosto z prawej sno-

ny centralnej gabloty, a potem do drzwi, cay czas

przy cianie. W sieni zabierz z torby rubokrt i ot-

wórz nim prawe drzwi: w komnacie w odlegych ro-

gach znajduj si dwie ganice - jedna z wod,
druga z pian, otwórz kluczem znajdujc si
w sieni szatk zarzdzeniem kontrolnyn i posu
si ganic pianow. Rozwal rycerza. Magnetycz-

nej karty uyj na szafce i wyjm pociski do katapu-

ty. Uruchom j i steruj zdame poprzez promienie

laserów bacznie uwaajc, by nie najecha zbyt

blisko miejsc, gdzie stykaj si one z podtóg. Kie-

dy podjadziesz odpowiednio bfcsfco celu program

powiadomi Ci. e moesz strzela. Zrób to. za-

bierz kataputt i kolejny miecz Wykocz rycerza,

podnie hologram i biegaj w totoo, a2 zostaniesz

zapany i wrzucony do studn.

Podnie lutni Berawta i rzu mu j Gdy przyj-

dzie wartownik, sprzedaj mu porzdnego kopa...

we klucz 1 otwórz nim swoj cto. Podnie miecz.

Z celi Berawla moesz wzjc dzban wody Zabij

wartownika i podnie klucze Umier jego koleg

z kusz i z zajmowanego przez stra potopu wez

wino (regeneracja) Otwórz Moczar* tras- i wejd
po schodach Nie ruszaj si dopoo stary mnch rwa

przejdzie i nie zatrzasme za sob drzwi Mczesz te-

raz zajrze przez dziurk od klucza (cul-scerei

Przy kominku znajd klucz i otworz nr* drewnane

drzwi. Omi owc i ze sptzar wez regenerjace

szynk i wino oraz kubeek Uwaajc na Parana

z poprzedniego pomieszczenia zabecz owcz skó-

r i kij, za kubeek napetoij wod z beczki Zawar-

toci wiadra zga ogie w tonwnto • wdrap si

przewodem kominowym na gór.

Sta tu przed dzwonem i uy. story Wejc
w lewe przejcie po czym sk^ w ewo, a nasto-

nie w prawo Uyj laski, aby zdoby habe. Prosto

w prawo i zeskocz Gdyby rte wzs wczesnej ha-

bitu. znajdziesz go tutaj. Otwórz szafk i wez holog-

ram wraz z ksik Pchnij krzy i wejd do senpto-

rium. We misk wody. smoy sieczony i zwglo-

nych koci oraz pust, gese pióro z* stoki na pod-

wyszeniu. a z dachu szafy drewniane pude®,
z pulpitu zabierz sztylet. Poto tsizk na pupicie

obok pergaminu i sztyletem wytfub z okadki ka-

mie. Nastpnie zmieszaj wszystkie poza smo
skadniki i wiej atrament do kaamarza Posugujc

si piórem przepisz fragmenty ksigi na pergamin.

We pergamin i ks^^k któr wraz z drewnianym

pudekiem, majcym udawa hologramwó z pow-

rotem do szafki. Przebierz si w habit i pchnij wie-

c przy zamknitych drzwiach w senptortum. Id
w lad za mnichem, który wejdzie do pomieszcze-

nia. podaj cay czas bezporeamo za jego pleca-

mi, a do momentu, kiedy trzeba bdzie znikn za

drzwiami, które uka si po prawej stronie.

Z pokoju napraw obuwia zabierz sztylet. Posu-

gujc si nim wycinaj kamienie z posgów zgodnie

z sugesti na pergaminie w korytarzu - Archamba-

ud de Saint Amand - onyks i Geoffroi de Saint

Omer - szmaragd. W skadziku na drewno trzy dia-

menty (nie wiesz, który z nich jest prawdziwy) pod

figurami Hugesa de Payns. Z pokoju, w którym wy-

pieka si chleb we kawaek lezcy na stole oraz

ten. którym moesz zregenerowa swe siy znajdu-

jcy si w kominku. W rogu, na lewo od wejcia

z dziedzica, znajduje si may drewniany garnek.

Podnie go I cinij. Wród skorup znajdziesz klucz

do pobliskich drzwi. Za nimi jest pusta probówka,

lina ropuchy, worek zió nasennych. nux vomica.

wosy borsuka. Zmieszaj to wszystko i namocz tym

chleb. Zaopiekuj si przed wyjciem posgiem Pa-

yena Tribault de Mondidier (ametyst). Udaj si do

celi i cinij chleb nieszcznikowi. Gdy zanie, poz-

baw rubinu posg Rolanda. Za chwil bdziesz

musia pozby si dwóch straników. Ten drugi b-
dzie mia przy sobie klucze do jedynego zamkni-

tego jeszcze pomieszczenia - kostnicy, Sta przy

trupie i pchnij, za znalezione serce umie w po-

sgu Bisota. W drugim kcie pokoju pojawi si ko-

lejny posg - biegnij si mu przyjrze.

Bujnij si. aby spali krpujce ICi wizy. Nas-

tpnie zabij rycerza. Ze stou we piercie i czer-

wony kamie. Pozamieniaj miejscami pochoan*

i wyjd ukrytym przejciem. Na skrzyowaniu sk*t

w lewo. a dojdziesz do kaplicy, gdzie czeka nam
bie Gaflois. Poka mu piercie. Z kielicha zabm
kamienie, z podogi miecz, rkawic i krzy, zasto

skrzyni mnisi szat, worek I hologram. Aby W>
fram me móg Ci szpiegowa, otwórz wot

i schowaj do rodka kamie. Otwórz pierciemai

drzwi ukryte w niszy, wó habit i wspinaj si

schodach. Po wykoczenie dwóch diabeków m
lecam. z uwagi na wzrost przeciwników, technto

rczno-none) odkryj groby Champagne I Roiara

- na pierwszym uyj krysztau - otrzymasz eo*i

(do regeneracji si), na drugim rubinu - znajetoato

nó. Otwórz drzwi do jadalni. Zanim zapucisz i

w gb pomieszczenia zabierz ze stou talerze i jj

ich. W kuchni moesz je odoy. We tac i

zatuc kolejnego diabeka. Na grobie Geoffrma

Saint Omer uyj szmaragdu - znajdziesz gwiaato

porann, za na mogile Archambaud de Sa*

Amand posu si onyksem - otrzymasz klucz to

piekl, czyli do najbliszych zamknitych drzwi. =»

pd do grobów, Joffroi Blsotowi naley si opa-

dostaniesz kolczug, któr niegupio jest wtozc

Po uyciu ametystu na grobie Payena Tribauft to

Mondidieu otrzymasz topór. Wznoszc drewna*

krzy przed ghoulem (ten zielony z ót czupry-%

unieszkodliwisz go i bdziesz móg podnie zm
który otworzy kolejne drzwi.

Przyjrzyj si figurce i pchnij j. a rozstpi a
mur (ten sam efekt uzyskasz wspinajc si to

schodach na gór i proszc o pomoc Berawa

Skr w lewo i id prosto do znajomej sali to^a

Zaczaj si z siekier na stranika i po zakoczon
sukcesem akcji podnie klucz. Otwórz nim celM
fcette. przyjrzyj si narzeczonej, a potem zwm
przez drzwi, którymi tu przyszede. Dojd do rato

sca. gdzie spotkae GaHois. unieszkodliw diabaM

przez bbkotek dosta si na dziedziniec. Skto

w prawo, stranika zabij lub nie i zniknij za otwar-

li* drzwemi. Znajdziesz si w duej kaplicy. Go
by podniós siedzenia w krzesach za otarzem »
rzafcy l*czby I, II i IV, które podpowiadaj, e naa

> pchn stacj numer VII. Uczy to. Rozwal cm
nego rycerza. Przy kolorowym witrau z acire*

rskrypcj mozesz uywajc diamentów sprawcx

który z nich jest tym prawdziwym. Wejd po sche-

dach l z trzech znalezionych odwaników wytys:

ten redniej wielkoci i uyj go. Znajdziesz si **-

opodal grobu Huguesa de Payns - uyj wac-r-

go diamentu (jeli nie korzystae z prawdom>

noci witraa, próbuj do skutku). Znajdziesz

a potem Ci zaaresztuj.

Wybiegnij z klatki, chwy buaw, dopadnij s*

u i podnie krzy oraz zdobyty przez Ciebie 2

wieki trudach róg. Zadmij, a nastpnie, przyz-

wany. rozwal kata. Udaj si do kaplicy, gdzie za
taniesz uleczony z ewentualnie poniesionych *ar

i pchnij krzy, co otworzy drzwi prowadzce na r

r. Wyjd przez rozbite okno. Przeciwnika mussr

zepchn z blanków. Taktyka walki: rozpoczr

tam, gdzie nie ma balustrady, a potem cios. se-

da na zajcie nowej pozycji, cios, sekunda, ojl.

Pchnij zgaszon pochodni po prawej strome •

lejnych zamknitych drzwi. Na górze Hugues-*

de Payns wsad drewniany krzy, a potem o?

chnij ma chrzcielnic. Zejd do podziemi, te*

odslonia przesunita dua chrzcielnica. Po r:

szukaniu póek w dwóch pomieszczeniach poto

niene posiada: nieco wody. lin, troch spa-

kowanej cyny, wiadro, proszek antymonowy, x>
I próbowk. Z pieca wyjmij pochodni. Te -

zgodnie z Instrukcj w ksice, która ley na sfr.

naley sporzdzi eliksir otworzenia. Najp -

oów, potem cyna. woda i proszek antymon

Teraz podejd do statuy z lewej strony I wyle ~

warto probówki. Jeli zmieszasz skadniki * r

nej kolejnoci - zginiesz.

Pocz wiadro z lin i zaczerpnij wody ze sl

ni (postaraj si nie wpa do rodka). Ch*.'

wiadrem na narzeczon. . Zabij diabeka. Zr«a_

piecz i ruszaj na gór. Przejd obok zbtegc

na, a zauwaysz drewniany krzy. Popchn

w kierunku krzya wyrytego w pododze... Wer
rkawic po umieszczeniu na niej pieczci.

„



KOSMOS
rozbudowana gra handlowo
managerska - 36.30

SKAUT-KWATERMASTER
nowa polska gra przygodowa
AMIGA - 23.60

PC - 36.30

SKARB TEMPLARIUSZY
przygodówka z digitai'Zowanymi

ekranami - 23.60

LIGA POLSKA
manager pikarski - 19.90

BASTION
gra strategiczna inspirowana

powieciami Tolkiena - 36.30

MEGA BLAST
gra zrcznociowo logiczna

(max 4 osoby) - AMIGA - 1 9.90

PC - 23.60

FOREST DUMB
superszybka zrcznociówka
(konkurent Super Frog) - 23.60

TYRIAN
"niebiaska" strzelanka - 36.30

Zapraszamy na zakupy wysykowe!

L.K. AVALON

skr. poczt. 66

35-959 Rzeszów 2

Do obliczonej ceny zamówionych gier doliczane $q koszty wysyki

w wysokoci 2,- z. Naley poda drukowanymi literami swoje imi

i nazwisko, dokadny adres z kodem pocztowym oraz typ komputera.

Peny spis oferowanych gier mo^na uzyska po przesaniu opaconej

koperty zwrotnej.

Poszukujesz jakiego programu?
Zadzwo! (codz. od 8 do 18) tel. (094) 402-541
Posiadamy w sprzeday wysykowej ponad 500
programów na komputery PC. PC CD ROM. AMIGA.
C032, C-64. By moe zamówisz ju co telefonicznie,

na yczenie wylemy take nasz peny katalog,

wraz z kompletem materiaów reklamowych naszej firmy.

Proponujemy Pastwu zakup nastpujcych programów:

KUPIEC
gra decyzyjno-handlowa

osadzona w zamierzchej

przeszoci,
wiele niespodzianek w

czasie podróy - zbójcy,

smok, sztorm, cisza

morska itp.,

podrczna mapa
wiata, zawierajca
podstawowe informacje

o miastach, portach i

osadach,
^ bogata oprawa
graficzna,

moliwo zapisania

na dysku stanu gry -

pozwala dokoczy
rozgrywk np.

nastpnego dnia.

LAZARUS
gra przygodowo-

-zrcznociowa,

pi rozbudowanych,

doskonale opracowanych

scenerii,

skomplikowane misje,

pene zagadkowych

sytuacji,

róne rodzaje broni,

mnóstwo rónych
potworków,

ywa, 64-kolorowa

grafika, realistyczne,

przestrzenne efekty

dwikowe, pynne,

wieloklatkowe animacje.

SLATERMAN
rozbudowana gra zrcznociowa,
pitnacie pasjonujcych etapów,
trzy zrónicowane graficznie

scenerie.

wiele duych i dobrze animowanych
potworków,
dwa ruchome plany, dajce efekt

gbi obrazu,

ywa, 256-kolorowa grafika,

doskonaa muzyka (G.U.S, S.B.).

A oto lista programów produkowanych i dystrybuowanych przez TimSoft:

Commodora C-64 Sloterman 6,90 z Historia 12,50 z Teo 15,00 z
Chemio 6,90 zl Miecze Voldguo II 6,90 z KoloSzaa 12,50 z Kupiec 29,90 z
Geografia 6,90 z Deutsch Tester 6,90 z Magie Coins

Malowanki

12,50 z Lozorus 29,90 z
Historia 6,90 z Engfcsh Tester 6,90 z 12,50 z IBM PC:
Ortatrs 6,90 z Hardtrock Composer 8,90 z Master Mind 12,50 z 3xlogic Games 24,90 z
Dr Mod 6,90 z AMIGA (1MB): Miecze Yoldgira II 12,50 z Historia 24,90 z
Drip 6,90 i Ami Punie (2 dysM) 12,50 z Ortotris 12,50 z Ortomanio 24,90 z
Eternal 6,90 z Andromeda 12,50 z Super Dater (ang-pol) 12,50 z Geografia 24,90 z
Klemens 6,90 z AceBol 12,50 z Super Dater (niem poi) 12,50 z Deutsch Tester 24.90 z
Ko & Poker 6,90 zl Goch Buch 12,50 i Super Dater (pol-ang) 12,50 z Engltsh Tester 24,90 z
Loter 6,90 z Deutsch Tester 12,50 z Super Dater (pol niem) 12,50 z Brzdc 24,90 z
lozorus

Triada

6,90 z
6,90 z

EnglhhTester

Geografia

12,50 z

12,50 z
Zenek Saper

Mnemotron

12,50 z
16,90 z

Sloterman 29,90 z

ZASADY SPRZEDAY WYSYKOWI J
Ceny w nowych zotych, zawieroja VAT i obowizuje do ukazania si nostepnego numeru pismo. Zamówienia, koniecznie z dopiskiem TS.B skodoc drogo pocztow lub lelefonianie. Naley poda swój dokadny odres, tytuy zamawianych programów om rodzaj

mo i nonika. Termin reafizocp 7-14 dni. Do kosztu przesyki doliczamy koszty pocztowe

K UPON Y RABATOWI- Zamawiajc programy za min. 15,00 zl, orzymoj Pastwo kupon, którego warto zaley od wielko

wSoSC ZAMÓWIENIA: 15,00 lido 29,90,1 30.00,1 do 59.90 ri 60,00 ri do 89,90 ri ponod 90,00,1
WARTO KUPONU: .00,1 3.00 i 6 00 jt 10.0"

«

Dodalkowo, za kady zamówiony program produkcji T1MS0FTU warto kuponu wzrasta o i.OOz. Kupon ten mono wykorzysta wysyajc
go listem z nastpnym zamówieniem • jego warto zostanie odjo od nalenoci do zapaty

K ATfllOG Przedzwo, przylij do nas zoodresowang kopert zwrotna ze znaczkiem lub po prostu zomówprogramy, a wylemy G
katalog zawierajcy ponod 500 programów no komputery PC, Pl CD ROM, AMIGA. CD-32, C44, wroz z kompletem malerioów

reklamowych naszej firmy.

NASZ ADRES TIMSOFT. 75-359 KOSZALIN, ul KOCIUSZKOWCÓW 8. ta. (094) 402 541



F71 Wing Commander
KONKURS IPS C

„Wing CommahdtflT mi

r

to ju gra z tradycjami,

obronita na przestrzeni

kilku lat kilkunastoma (!)

zestawami wersji i misji.

Gdzie w numerze opisujemy
czwart ju cz WC,
z racji skromnego jubileuszu

czwartowersjecia

dogadalimy si z IPS CG,
e zrobimy taki malutki

konkursik dla mioników m
latania przeciwko Kilrathi

i nie tylko. Odpowiedzie
trzeba na kilka prostych (?)

pyta, odpowiedzi wypisa
na kartce pocztowej i wysa
do nas do redakcji. My tu

wszystkie odpowiedzi

zbierzemy, damy a
Haszakowi, eby
zgubi, a kiedy

bdzie si ju
zdawao, e
sytuacja jest

beznadziejna,

Haszak
znajdzie je

w kapturze

swimjej kurtki,

w którym nosi je

od dwóch tygodni

i jak zwykle

wszystko skoczy
si wesoym oberkiem.

Sporód osób, które

nadel prawidowe
odpowiedzi wylosujemy
ma grupk szczliwców,
z których zostanie wyoniony l

zdobywca:
oryginalnego i jeszcze ciepe)

„Wing CommandóraJj/;',

a pozostaych piciu otrzyma?

po barwnym
Wszystkie nagr

dystrybutor g'$

w PplsceJ fjffin%

rjpr
ir

A oto i pytania:

Kiedy odbya si
wiatowa premierc

WC IV?

Na jakim statku

zaczyna si
karier w WC I?

W którym roku

zaczyna si akcja

WC III?

W którym roku

ukaza sie WC I?

Jak nazywa si
najwikszy statek

kosmiczny,

pojawiajcy si
w WC III?

Odpowiedzi prosi

nadsya na ku
nach (str. 26 ) do d

20 . 04 . 1^96 . Roz
zanie konkursu zos

nie ogoszone w
5/96 .



r\OC.V\
CD-ROM IBM PC , BMIGB CD32 "

AMIGA CDTV , A570
^r\( r

WARUNKI UCZESTNICTWA
Do klubu moe przystqpi kady

komputera .który preferuj

oprogramowanie licencjonowane.
Czonkowstwo w klubie jest bezpatne.

' WszysIWe zakupy w SC tq sumowaner przekroczeniu pierwszego progu, klubowicz otrzymuje kart cztonkowtkg I
|

Sq trzy rodzaje kart.

®ISZ£*} karta BIAA 5 % rabatu
Aby jq ottzymo trzeba dokona

zakupów powyej 400 z.

karta SREBRNA 10 % rabatu
Aby jq ottzymo trzeba dokona

zakupów po*y powyej 800 zt

karta ZOTA 15 % rabatu

IBM PC
wybrane tytuy:

A4 NETWORK B.P

ACROSS THE RHINE : 1944 B.P

ACT10N SOCCER B.P

ACTUA SOCCER B.P

ALUNSERJFLARCAOERACMG B

ALUED GENERAL 2C0.B 145 z
APACHE B 160 z
ASTERIX B.P 136 z
BATTLEBEAST B 139 z
BATTLE ISLE III 2CD,B,P169z

BOPORGE B.P 110 z
BIZNES i'TO«POPrtTVKOKr>eMEf^ 2CO.B.P110 z

128 z
134 z
76 z
122 z
79 z

Aby Ja otrzymo trzeba dotona
zdcupów paw* powyej 1200A

Przejcie na wysze karty odbywa si
automatycznie po przekroczeniu w/w kwot.

Posiadacze kart czonkowskich uzyskuj :

-wysokie rabaty na pyty CD-ROM
-aktualna ofert programow na pocztku
kadego miesica.
-materiay reklamowe (plakaty.prospekty tp

>

-telefoniczn pomoc techniczn

Kadego miesica wród czonków
SC odbywa si bdzie losowanie

nowoci.
Listy zwycizcówbd publikowane

na amach TOP SECRET

trunki odnosz sfe do sprzeday wysyfcowej oraz do spaeday
detaScznej w naszych sklepach.

Wszyscy klubowicze otrzymyjg przesya bezpatnie.

\\
fv

UJ SPRZ€DRZV
RÓWNIE :

I tyti

PC 5PC Shareware FULLTROTTLE
.GABRIEL KNIGHT

L . -50 tytuów CD ROM i /~\ (
t (uytkowych na IBM PC guilT

’ HELL

BLOOOW1NGS
l iBRAIN DEAD
BURIED IN TIME

* CADDILLACS DINOSAUR
CAESAR II

CAPITAUSM

|

JCOMANCHE
COMBAT AIR PATROL
COMMAND & CONOUER
CRUSADER NO REMORSE
CYBERIA

1CYBERMAGE
DAGGER'S RAG
DEADALUS ENCOUNTER
DESTRUCTION DERBY
DIG

DISCWORLD
DOOMSDAY

EjDRAGON LOR
[

IDRUG WARS
Iecstatica

EUROFIGHTER 2000-TFX 2

1EXTREME PINBALL

GP 2

FADE TO BLACK
FATAL RACING
FIFA 96

RJGHTOF THE AMAZON OUEEN B.P

FRANKENSTEIN B.P

FRONT1ER FIRST ENCOUNTER B.P

B.P

6CD
B.P

B.P

B.P

‘1

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

3D ATLAS (versja PL) 146 z
ATLAS EUROPY 99 z
EURO PLUS tel.

AUTO ALMANAC 1996 80 z
SUPER MEMO 7,4 i 7,5
NAPOLEON ENC. 99 z
MULTIMEDIA LANG.

SYSTEM z mikrofonem 99 z

I WIELE INNYCH

PEN OFERT
WYSYAMY PO

L

WYSYAMY PO
OTRZYMANIU

KOPERTY ZWROTNEJ
ZE ZNACZKIEM

(naley poda typ komput.)

LOC

ioc

XLoc
I

c

HELLFIREZONE
HEXEN
Ihi-octane

Ijagged ALIANCE

KING’S QUEST VII

KING’S TABLE

'KLIK & PLAY (versja PL)

Ikoshan CONSPIRACY
lUTILDML
LOST EDEN
JmACHIAVELU (versja PL)

IMAGIC CARPET2
MARCO-POLO

B.P

B.P

B

B.P

B
B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

99 z
79 z

188 z
110 zl

TEL
134 z
98 z
134 z
91 z
159 zl

110 zl

183 zl

TEL
189 zl

134 z
85 z
104 z
98 z
179 z
49 z
179 z
98 z
66 z
110 z
72 z
70 z
134 z
110 z
134 zl

136 z

cci

Ti IS.

IBM PC
uiybrane tytuy:

5CD.B125 z

^1

B.P 49 z z
B.P 110 z
3CD.B.P157 z
3CD.B140 z
B.P 134 zl

B.P 122 z
B.P 61 z
B.P 110 z
2CD.B.P146 z
B.P 134 z
B 99 z
B.P 134 z
B 105 z
3CD.B.P134 z

TEL
B.P 159 z
B.P 104 z
B 55 z
2CD.B 60 z

MC KENZIE & CO
MEGAPACK3
MEGAPACK4
MEGARACE
MEGATRIPAK
MILLENNIA

MORTAL KOMBAT III

NBA JAM
" NBA LIVE *96

NEED FOR SPEED
NOCTROPOUCE
NOVASTORM
PANIC IN THE PARK
PERECT GENERAL II

PHANTASMAGORIA
PICTURE PERFECT GOLF

K PRISONER ON ICE

i* PRO PINBALL THE WEB
HPSYCHO PINBALL

REBEL ASSAULT II

RETRIBUTION

12CD.B150 z
11 CD,BI 39 z
B 46 z
3CD.B 65 z

BMIGB CD32
wybrane tytuy :

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

98 z)

179 z
133 z
TEL
134 z
79 z
70 z

Jy REYENLOFT 2

ROAD WARRIOR
SAVAGE WARRIORS
SCREAMER
SENSIBLE WORLD OF SOCCER B.P

SHIYERS

<^SHOCKWAVE^ SILENT STEEL
SLIPSTREAM 5000

SOCCER STARS’96

SPACE QUEST VI

fc^STONEKEEP
STRIP POKER PRO
SUPER STREETFIGHTERH TTJRBO B.P

SYMULATORY (t9c.wwQsoFQLORYf»43CD,B,P110 z
B.P 69 zy TEENAGENT (versja PL)

OTTEKWAR

AUEN BREAO 30
AU. TERRAJN RACING
ARCAOE POOL
jBATTLETOADS
BEAVERS
BRIAN THE UON
CLOCKWISER
D/GENERATION
[DEATH MASK
DEEP CORE
DEFENDER OF THE CROWN II

DRAGONSTONE
BU
FIEDLS OF GLORY
FIRECE
FIREFORCE
FLY HAROER
GLOOM
JET STRIKE/NICK FALDO/BUMPNBURN
GUNSHIP2000

3CD.B.P129 z
B 119 z Ijohnbarnes

7CD.B.P164 z
i LABIRYNT OF TIME

BP 101 Z iLAMBORGHINI
' Ilast NINJA 3

Ilemmings

y urriL o*vil

p MARVWS marvellous
mean arenas
MICROCOSM

2CD.B.P189 z MYTH
1 Inaughty ones

[nicx fado golf
IoUT TO LUNCH
(OYERKIU. A LUNARC
PINBALL ILUSION
POWER GAMES
PREMIERE
PROJECT X/ULTIMATE BOOY BLOWS

I lOUIK THE THUNDER RABBIT
iRISE OF THE ROBOTS
iROAD KILL

SENSIBLE SOCCER
ISKELETON KREW
m SLEEPWALKER

f SOCCER SUPERSTARS
SPERIS LEGAY
SUBWAR 2060
SUPER FROG

I

I ISUPER LEAGUE MANAGER
SUPER SKIOMARKS
SUPER STARDUST

—(THE CHAOS ENGINE
THE GUINNESS DtSC RECORDS
THE SPERIS LEGACY
jTHEME PARK

!

|VIDEO CREATOR
JyiTAL UGHT
JwiNG COMMANDER
MOAM

B.P

B.P

B.P

B.P

B

128 z
99 z
169 z

B.P

B.P

B.P

B.P

B,P

91 z
79 z
110 z
79 z
134 z
129 z
134 z
134 z

iiB <i

74 zt

53 zt

25 zl

60 zt

45 zl

83 z
25 rt

133 z
60 zl

70 zl

58 z
58 zl

74 z
80 z
44 zt

51 z
73 zl

50 zi

140 zt

58 zl

57 z
54 zt

51 z
116 Z
40 z
50 z
60 z
136 z
60 z
50 z
70 z
60 z
80 z
83 z
25 z
25 z
61 zl

41 z
25 z
51 z
30 z
98 zl

51 z
43 Zl

r

r

4CD.B 183 z
B.P

B.P

B.P

B.P

B.P

86 z
110 z
108 z
169 z
136 z
97 z

B.P

B.P

Pr'

B.P

B

B.P

B.P

B.P

B.P

THE DAY OF DARK FORCES
THE LAST BOUNTY HUNTER
THE LOST DYNASTY

p^THE SCOTTISH OPEN
^THUNDERHAWK II

TIME GATE-KNIGHTS CHASE B.P

UNDER AKILLING MOON
US NAVY FIGHTERS

US NAVY FIGHTERS GOLD B.P

VIRTUAL CHESS B.P

VIRTUAL POOL B

WAR AT SEA COLLECTION B
WARCRAFT 2 B.P

145 z
67 z
99 z
146 z
71 z

158 z
136 z

mmmm

58 z
58 z
110 Z
95 z
30 z
58 zl

71 z
79 zl

25 z
100 z
110 zl

104 Z
130 z
30 z
60 z
116 Zl

AMIGA CDTV
wybrane tytuy :

4CD.B 159 z
B.P 104 z

134 z
136 z
158 z
69 z
145 z

ALL DOGS GO TO HAVEN
AMINET 7.8.9.10

IAMINET SET
I AMINET SET 2

|C64 SENSATION
lr

4CD
4CD

WEREWOLF VS COMMANCHE2CD.B.P122 z
^WETLANDS
-—WHIZZ

WING COMMANDER IV

Mwitcheven
CTwoodroff
2’wwf WRESTLEMANIA

B.P 145 z ~
B.P 39 z
5CD.B.P189 z
B.P 145 z
B.P 98 z
B 119 z

ALA*'

CD EXCHANGE

1

CD NETWORK
CD NETWORK 2

CDPD PL
DEMOMANIA
DWIKI I MODUY
GAMERS DELIGHT 1

GAMERS DELIGHT 2

IGIGANT1C GAMES2
IHUTCHINSONS ENC.

,
MEETING PEARLS 1

MEETING PEARLS 2

MEETING PEARLS 3

PANDORA
POWER GAMES
SCENA PL
SPECY 2

15 z
50 z
135 zl

135 z
68 z
71 z
74 z
80 z
50 z
50 z
50 z
41 z
41 z
74 z
20 z
39 z
39 z
39 z
30 zl

41 z
50 z
104 z

ZAMÓWIENIA POWYEJ
100 z REALIZUJEMY
NA NASZ KOSZT !!!

ZAMÓUJICNIA MONA SKADA :

telefonicznie lub faxem (w godz. 8.00-18.00):

(022) 35-42-65 lub (022) 620-42-48 w.114
-listownie :

CLOCK BIURO HANDLOWE
WARSZAWA 01-856 ul.Perzyskiego 13/12

OBJANIENIA
PL * polska instrukcja
B • wersja pudekowa

Wszystkie oferowane przez nas p
pyta posiada wad fabryczng ko

PRZESYKI UJYSYAMY UJ DNIU ZAMÓWIENIA

SKLEP FIRMOWY ,

DH JUPITER CENTRUM
odziNy otwarcIa :

PON^PITEK 1 0.00' 1 8.00
SOBOTA 1 0.00' 1 5 .00

620-42-48
wew. 1 14



Co w Niej takiego jest?

Serdecznie witam wszystkich
suchaczy, a w zasadzie czytelni-

ków Uniwersytetu Gracza. Moja
obecno dzisiaj jest w pewnym
sensie zdarzeniem losowym. Wyk-
adowca Borek wyjecha na urlop

naukowy, a eby nie traci zaj
poproszono mnie o zastpstwo.
Nie znam dokadnie planu tematów
mojego kolegi, dlatego prosz dzi-

siejszy wykad potraktowa troch
luniej - spróbuj w nim nawiza
do tego czym aktualnie zajmuj si
w swoim IBS (Instytut Bada
Sensu ycia). Dzisiejszy temat to:

dlaczego gry komputerowe nas tak

fascynuj i co w nich znajdujemy
takiego absorbujcego?
Moim zamiarem bdzie poru-

szenie i zarysowanie pewnych
cech tego zjawiska. Przedstawia-

jc ponisze przemylenia, zamie-
rzam pobudzi do zastanowienia
si nad t kwesti, bez uprzednie-

go wykadania przysowiowej kawy
na aw.
Czy zastanawialicie si kiedy,

siadajc do kolejnej gry, co takie-

go jest w niej, co nas przyciga,
zabiera nam czas i po zmczeniu
ni kae znowu wróci? Prawdo-
podobnie nie, albo przypadkowo,
a jednak jest to wana kwestia,

warta chociaby kilkunastu minut

skupienia, po to aby doj do jaki
wniosków. Od razu mówi, e nie

ma jednej uniwersalnej odpowie-
dz], bo dotyczy ona rzeczy osobis-

tych dla kadego z nas. Jednak
warto przyjrze si zagadnieniu,

aby móc po zebraniu osobistych

spostrzee, przeprowadzi anali-

z i stworzy wasn odpowied.
Odpowied na to pytanie poz-

woli okreli to czego szukamy
w grach i skoncentrowa si na
tych, które speniaj te zapotrze-

bowania. Take pozwoli postrze-

ga pewne zjawiska zwizane
z grami. Pomoe gry klasyfikowa
pod wzgldem przydatnoci i stop-

nia zaspokajania oczekiwa od-

biorcy, co w prostej linii pozwala
na ich ocen. Majc takie dane,
bdzie mona stworzy wizj gry

trafiajcej w gusta graczy, tzw. hit

- taki obraz jest dobrym poczt-
kiem tego, aby poziomy produkt

stworzy. Czasami moe okaza
si, e po okreleniu naszych pot-

rzeb, które próbowalimy zaspo-
koi grajc w gry komputerowe,
uwiadamiamy sobie, e gdzie in-

dziej, w innych mediach, moemy
dowiadczy tego peniej.

Podstawow cech gier kompu-
terowych ma by ich rozrywkowy
charakter. Ze wzgldu jednak na
osobiste interpretowanie pojcia
rozrywka - mówic je, kady co in-

nego ma na myli - warto przyto-

czy grupy powodów, dla których

ludzie po produkty rozrywkowe
sigaj.

Rozrywka dla ludzi moe by:
ucieczk od rzeczywistoci lub od-

wracaniem uwagi od problemów;
relaksem; uzyskiwaniem wewnt-
rznego zadowolenia kulturalnego

tutaj mona zacz si zastana-
wia nad stopniem tej zamiany, ale

w kadym przypadku bdziemy
mieli z ni do czynienia.

To wany czynnik, wpywajcy
na fascynacj grami komputero-
wymi. W nich dostarczane i zara-

zem zastpowane s, wyobraa-
ne, ale nie istniejce w rzeczywis-

tym wiecie rzeczy. Musz one
spenia warunek aktywnoci i is-

tnienia pomidzy nimi a graczem
tzw. sprzenia zwrotnego. W fil-

mie fantastycznym mamy zast-
powany wiat, jednak my go tylko

odbieramy - nie ma sprzenia

<eS>'&RACIA
Ho

y

klSZYSTMCft _
A £~(ZV6jA//

lub estetycznego; seksualnym po-

budzeniem.
W zasadzie odpowiedzi na py-

tanie: “co nas fascynuje w nich?n

jest wanie dostarczanie rozrywki,

jednak to nie wystarczy. Przecie
ksika, telewizja, radio, kino, tak-

e j dostarczaj, a jednak gry

komputerowe robi to inaczej

i wanie ten odmienny sposób
jest sednem sprawy.

Gry komputerowe, jak adne in-

ne media rozrywkowe, dostarczaj
nam moliwoci aktywnego odbio-

ru treci rozrywkowych bez potrze-

by uczestniczenia w niej innych

osób. Innymi sowami, gry kompu-
terowe zastpuj drug stron,
która potrzebna jest do naszego
równoczesnego biernego i aktyw-

nego uczestniczenia w rozrywce.

Wan cech gier komputero-
wych jest to, e s one zawsze zas-

tpstwem czego. Jeeli chcemy
zagra w szachy, to gra komputero-
wa zastpi nam przeciwnika. Jee-
li chcemy przeywa przygody
w innym wiecie, to wanie w niej

znajdziemy ten wiat. Oczywicie

zwrotnego, nie moemy w niego
ingerowa, na niego wpywa.
Zastpowane-dostarczane moe

by wszystko: druga osoba, wiat,
przeycia, emocje, problemy, sytu-

acje, zdarzenia, itd. Stopie uda-
wania okrela twórca gry, wybiera
i ocenia odbiorca-gracz. Cay prob-

lem polega na tym, eby dobrze ok-

reli co gracz chce, aby zostao
zastpione i do jakiego stopnia.

Takim uniwersalnym warun-
kiem, jaki kady gracz chce, eby
by speniany, jest dostarczanie
pewnego rodzaju wyimaginowa-
nego wiata, który jest odbiciem
tego, w którym yjemy. Kady
z tych przedstawionych wiatów
spenia warunek interakcji z gra-

czem. Jednak nasza osoba istnie-

jca w nim, take jest w jaki spo-
sób podmieniana. Zawsze musimy
wyobrazi sobie, e stajemy si
bohaterem - wczu si w niego.

To warunek nieodzowny, aby
doszo do ingerencji zastpionego
wiata na nas. Raz jestemy pilo-

tem myliwca, czy druyn mia-
ków przemierzajcych dziwne kra-

iny, a jeszcze innym razem gumow pik, która leci i strzela do ba

loników. Za kadym razem naste

puje moment, w którym docho:
do utosamienia si z zastpczy
bohaterem-przedstawicieler
poprzez którego pojawiamy s

w wymylonym wiecie.
Czy to wystarczy do fascynacj

Moe. Ale jest jeszcze co c

sprawia, e gry komputerowe s

uwielbiane. Aby wiat przedst

wiony w grze by pasjonujcy, pc

za warunkami dobrej rozrywa

musi spenia jeszcze jeden war.

nek: by lepszym ni rzeczywis
- komputerowe wiaty taki war
nek speniaj.
Zauwamy, e komputerom

krainy obdarzone s niesychar
cech: bardzo tanich bdów. Je

e :

i popenimy jaki bd, man
zawsze kolejne ycie, kolejn prc

b. Drug cech jest moliwos
szybkiego wyczenia si z nie oc

powiadajcego wiata. Gra si n

podoba, to trzask „RESET” i mc
erny pój na spacer, zapomin
jc o wszystkim - w yciu nie rr

tak atwo. Oczywicie wszelkiec

rodzaju atwe zagadki, sabi prze

ciwnicy, niski poziom trudno
bezproblemowy postp, to kolejr

rzeczy cieszce i dajce wiele s

tysfakcji - a wszystko po to, et
gracz-odbiorca by zafascynowar
i chcia wróci tutaj ponownie.
Podsumowujc, przyczynar

z jakich gry komputerowe s uwie

biane s: moliwo otrzymar
rozrywki ulubionego rodzaju; inte

rakcja ze wiatem przedstawi

nym; zastpowanie nie speniaj
cych naszych oczekiwa, z któryr

mamy do czynienia w yciu cc

dziennym; oraz „pikniejszy”, be

dziej odpowiadajcy naszym ocze
kiwaniom komputerowy wiat.
To tyle. Mam nadziej, e uda

mi si zwróci uwag na sprav.

fascynacji grami. Jeeli kolejny ra

siadajc do gry, zastanowisz s

na ile speniane s Twoje arnie
renia, co faktycznie Ci fascynu

i czy przypadkiem nie czas jur

przesta zastpowa sobie prav.

dziwy wiat i wkroczy w niego -

to oznacza bdzie, e nadajes:

si do mojego Instytutu IBS, se

decznie zapraszam, zwaszcza
korespondencyjnie.

Emil Leszczysk



KOMPUTERY

• Microsoft legalne oprpogramowania
• Niezawodne, Tanie

2 laa gwarancji, 3 laa bezpatnego serwisu na terenie caego kraju, telefoniczny support techniczny

Komputer BAZA
dla ucznia

486/66, 4 MB RAM, LB,

mini-tou>er, FDD 1,44 HDD
540 MB monitor color 14”

LR, SVGA, klawiatura,

DOS 6,22

multimedia

486/66, 4 MB RAM, IB,

mini-tower, FDD 1,44 HDD
540 MB, CD-ROM, karta

dwikouia, monitor color

14” LR, SVGA, grafika 1 MB
LB, klawiatura, DOS 6,22

profesjonalny

Intel Pentium 90, 8 MB
RAM, PCI, mini-tower, FDD
1,44 HDD 540 MB, monitor

color 14” LR, SVGA, grafika

1 MB PCI, klawiatura, DOS
6,22

1 wpata
12 rat po

dla ucznia multimedia

861,-

222,-

1455 -

375,-

W
IM

Oferujemy po atrakcyjnych oenkch: drukarki HP i akcesoria, fax/modemy, akcesoria sieciowe i oprogramowanie
Biaystok

ul. Bema 102

tel. 42 88 92
Bielsko-Biaa

ul. Wyzwolenia 7
te. 14 74 42

Bydgoszcz
ul. Karowicza 26
tel. 41 72 87

Gdask
ul. Grunwaldzka 481

tel. 52 50 11 w. 285

Gdynia
ul. lska 35/37 p. 319
tel. 21 18 08

Katowice
ul. Jesionowa 9A
tal. 58 20 62

Kielce

ul. Lena 1

tel. 42 972

Kraków
ul. Racawicka 56
tal. 34 32 17

Lublin

ul. Narutowicza 62
tel. 20 317

ód
ul. Jaracza 19

tel. 30 21 74

Olsztyn

al. Warszawska 79/81

tel. 27 01 73
Pozna

Osiedle na Murawie 3
tel. 21 32 57

Rzeszów
ul. Staszica 15B
tel. 42 722

Szczecin

ul. Konopnickiej 25
tel. 87 83 05

Toru
Szosa Chemiska 128
te. 266 51

Wrocaw
ul. Jedn. Naród. 43/45A

tel. 21 31 94

Warszawa
ul. Powsiska 22A
tel. 642 19 14

ul. Popieuszki 19/21

tel. 33 90 30
Zielona Góra

ul. Sikorskiego 60/1

tel. 27 02 23



Jaguar CD Gam Boy

H0VER
STRIKE
Niedobrze. Od kilku miesicy

najwaniejsze kolonie Federacji

nie daway znaku ycia. Zwiad
potwierdzi najgorsze domysy -
skolonizowane planety zostay za*

jte przez Terrakian, paskudnych
kosmicznych piratów. Terrakianie

szybko zbudowali na zagrabio-

nych wiatach potne fabryki,

których produkcja suy ma tylko

jednej sprawie - zagadzie ludz-

koci. Federacja byskawicznie
wysaa potn armad w stron
swoich byych kolonii. Niestety,

frontalny atak okaza si niemoli-

fcifi

wy z powodu doskonaych zabez-
piecze, jakie piraci zainstalowali

na planetach. Czue radary móg
omin tylko jeden malutki statek

transportowy z bojowym podusz-
kowcem na pokadzie.
Wanie. To Ty bdziesz sie-

dzia za sterami poduszkowca.
Twoim zadaniem jest zniszczenie

systemów bezpieczestwa Terra-

kian. Najpierw musisz to zrobi
na pierwszych omiu planetach.

Gdy znajdziesz si ju na po-

wierzchni której z nich. Twoja
obecno zostaje natychmiast
wykryta. Proponuj od razu

wcisn gaz do dechy i zaszy
si gdzie, gdzie nie strzelaj.

Przejrzyj teraz swoje uzbrojenie

(klawisz options): rakiety, rakiety

samonaprowadzajce, rakiety

Helo niedwiadki gejmbojowe wy moje kochane! Dzisiaj tylk

dwa opisy gierek do Waszych konsolek. GB w Polsce cakiem nie

i

le sobie radzi, tym bardziej, e nie ma adnej powanej konkure-
cji. która mogaby mu zaszkodzi. No i bardzo dobrze. Acha, z

miesic konkurs. Oj, posypi si nagrody, posypi...
TYTU.

ziemia-ziemia i to wszystko.
W niektórych misjach dostpne
s równie flary owietlajce nie-

bo i teren przed poduszkowcem.
Gdy wszystkie magazynki wy-
czerpi si, pozostaje jedynie

mae pokadowe dziako plazmo-
we. Na szczcie na planetach

pozostay porzucone przez kolo-

nistów zasobniki z amunicj i pa-

liwem. Poszukaj ich na radarze -
bd to mae niebieskie punkty.

Powoli rób rozpoznanie i ustal

miejsca pobytu wroga. Najlepiej

prowadzi wojn podjazdow,
tzn. podjecha w okolice nieprzy-

jacielskich maszyn, oznaczy je

jako cel (klawisz 5) i jeeli nie stoi

na przeszkodzie adna góra lub

co w tym rodzaju, odpali rakie-

t samonaprowadzajc i sprawa
zaatwiona. Cele misji s ozna-
czane na radarze jako due pun-
kty. Bd to radary, elektrownie,

transportery, itp. Po omiu uda-
nych misjach przechodzimy dalej,

na wyszy, trudniejszy poziom.
Sterowanie poduszkowcem jest

troch pogmatwane. Klawisz
A jest przyspieszaczem, C - ha-

mulcem. Zmiana kierunku jazdy

zaley od powierzchni planety. Na
jednej nasz pojazd bdzie si dos-

konale prowadzi, na innej - krci
jak karuzela. Cao do opanowa-
nia w cigu jednego dnia.

Atmosfera gry jest do mrocz-
na. Znajdujemy si na zimnych,

nieprzyjaznych planetach, gdzie

trudno dostrzec choby skrawek
bkitnego nieba. Przewanie pla-

nety s otoczone wiecznym mro-
kiem, który jest tylko po czci roz-

praszany przez dalekie soca.
Podoe jest wypeniane zimnymi
teksturami. Jedynymi ciepymi
miejscami s jeziorka lawy wydos-
tajcej si spod powierzchni. Mo-
na si te natkn na kanciasto-in-

dustrialny krajobraz z betonu i sta-

li. Troch to wszystko jest mono-
tonne, ale gra si cakiem niele —
trudno ustali pozycj wroga ina-

czej ni za pomoc radaru. Gdy
zapiemy kontakt wzrokowy, moe
by ju za póno. Do tego przygry-

wa muzyka z pytki - te do po-

spna. Nie wiem, czy jest to zale-

ta czy wada - jak kto woli.

Reasumujc (liczne sowo),
„Hover Strike” przeznaczony jest

dla ludzi lubujcych si w tajemni-

czych wiatach i mrocznej dezo-
rientacji. Mona pogra, chocia
jak dla mnie gra jest zbyt mono-
tonna.

TYTUS

PS. Dla tych, co lubi sobie od
czasu do czasu troch postrzela:

nieskoczona ilo amunicji, ener-

gii i oson (wpisz na planszy z wy-
borem misji) - dó+3+4+6+7

KILLER

INSTINCT
W pocztkowym zamyle gra ta

bya produkowana dla konsoli UL-
TRA 64. Stao si inaczej. .Killer

Instinct" tworzony na komputerach
Silicon Graphics wyldowa w ko-
cu na SNES-ie i Gam Boyu. No-
woci jest tutaj (a moe powro-
tem do tradycji) brak jakichkolwiek

tajnych ciosów - wszystko podane
w instrukcji. Utajnione s jedynie

Combosy, czyli zestawy szybkich

ciosów. W tym caa zagwozdka,
eby je odkry, wic niebd wam
psu zabawy.
Musz przyzna, e postacie

skaczce po maym ekranie wyg-
ldaj i ruszaj si cakiem niele,

jak na konsol rczn. Co prawda
zestaw ciosów jest troszk okrojo-

ny SNES-em, ale i tak jest niele.

Muzyczka te jest troch „zminia-

turyzowana”, taka e mona j
wyczy z powodzeniem. Oczy-
wicie w menu znajdziemy te op-

cj Link, pozwalajc na gr
w dwie osoby. Wygodna jest te

funkcja Praktice, dziki której

mona si bezkarnie powyywa
na przeciwniku.

Co mog powiedzie? Na pew-
no jest to jedna z lepszych gierek,

jaka pokazaa si w ostatnim cza-

sie na GB (w klasyfikacji ogólnej).

Polecam jak najbardziej.

TYTUS

Ocena:

KRÓL LEW

No i stao si. Gra, która bardz

mi si podobaa na SNES-ie a
penie nie przypada mi do gust

Co prawda graficznie Disney s*

postara, ale nie do koca. Lekkw

przesadzie ulega tu miniatur;

zacja, albo raczej próba oddam
wiernie szczegóów. Skoczyo sa

totalnym brakiem orientacji na e
ranie. Nie jest atwe rozpoznam
gatunku zwierztka zagraajc*
go naszemu bohaterowi, znalez*

nie energii itp. Wydaje mi si,

gra ta jest za mao uproszczon

i przez to nieczytelna, przyna

mniej na tyle, e trzeba mocno wi

ta wzrok, aby si poapa w si

tuacji. Powiem szczerze, e przi

szedem tylko pierwszy level, n

drugi nie starczyo mi cierpliwo
Z tym si wie druga sprawi

Zsynchronizowanie skoków z kk

runkami jest do kopotliwe i pra

co drugiej próbie skoczenia gdzif

tam spadamy w zupenie inn

miejsce.

Poza tym gra jest naprawc
bardzo przyjemna. wietnie by s
w ni grao, gdyby nie niepotrzec

ne utrudnienia. Z muzyk t€

troszk przedobrzyli. To znaczy n

by jest dobra, ale troch za bard2

wycigana na doskona. W efe

cie wyszo co mao ciekawe#
Có, tak mam prac, e musr
troch pomarudzi...

TYTU

Ocena:



PITFALL
Eje, kiedy to byo? Siedem,

osiem lat temu? Wtedy po raz pier-

wszy ujrzaem „Pitfalla” bodaje na
* Atari 800XL. Oj, fajnie si grao. Te-

raz pojawia si nowa, odmodzona
wersja tej gry firmy Actvision. Nowy
„Pitfall” prawie równoczenie poja-

wi si na pececie i Jaguarze. Wer-
sja pecetowa przystosowana pod
Windows 95 jest prawie tak samo
dobra jak ta jaguarowa. Na szcz-
cie jaguarowicze mog gra na ca-

ym ekranie z o wiele lepszym skut-

kiem, to znaczy obraz nie skacze,

a piksele nie zamieniaj si w sto-

sy kolorowych kwadracików.

Akcja gry toczy si gdzie w rod-
ku poudniowoamerykaskiej dun-
gli. Bohater gry, osiemnastoletni Har-

ry Pitfall jr, wyrusza na poszukiwania

swojego ojca, niejakiego Pitfalla Har-

dego. Oczywicie czeka na niego

sporo niespodzianek i kilkadziesit

poziomów do przejcia. Na monoto-
ni nie mona tu narzeka. Bardzo
adnie zrobione poszczególne
poziomy, duo rónych paskudnych
gadzin, troch tajemnic do odkrycia

i kilka innych podobnych spraw. Har-

dego czeka wdrówka przez dun-
gl, jazda kolejk w kopalni, odkry-

wanie tajemnic wity, szukanie
drogi w labiryntach zagubionego
miasta... Nieze jest take zrobiona

sama animacja bohatera: bieg,

strzelanie batem, skoki, wspinaczka
po lianach itp. Czasami trzeba te
troszk pomyle. Na przykad - do
czego moesuy rozpita pajczy-
na? Tylko i wycznie do dugich sko-

ków. Po drodze naley zbiera róne
rzeczy: zoto, energi yciow i oczy-

wicie bro. Broni standardow jest

pejcz - dobry do bezporedniej wal-

ki. Poza tym mona znale worecz-
ki z kamieniami, bumerangi i wybu-
chajce kamienie, które zabijaj

wszystko w obrbie ekranu. Jednak
powodzenie w grze mona uzyska
tylko i wycznie dziki zrcznoci
swoich palców i wytrzymaoci joy-

pada.

Muzyka i dwiki - cakiem
nieze. Co prawda nie chce mi si
wierzy, e odgosy s naturalne,

ale i tak prezentuj si wietnie.
Graficznie te bez zarzutu — ad-
nej topornej oprawy, wszystko ca-

cy. Grywalnie - mona poszale.
Na szczcie nie jest to gra pros-

ta, ale z drugiej strony nie jest te
supertrudna. Polecam j mioni-
kom starego “Pitfalla„ i nie tylko.

TYTUS

Jaguar
RAYMAN
Pewnego razu... O nie, tak nie

bd zaczyna. Do kadej gry do-

pasowana jest jaka historyjka

mniej lub bardziej sensowna, ale

i tak wszystkie s do siebie po-
dobne. W tym wypadku chodzi
o uwalnianie swoich pobratymców
z klatek poustawianych przez ta-

kiego jednego w czarnym pasz-
czu... To nie jest istotne. Istotne

jest to, e firma Ubi Soft wypuci-
a na rynek „Raymana”. Przyz-

nam, e bardzo dawno nie widzia-

em tak doskonaej platformówki.

A to dlaczego?

Gupie pytanie. Wystarczy spoj-

rze: 65000 kolorów, bardzo przy-

jemne cieniowania, super rysu-

neczki i mieszna animacja. Mao?
Dodajmy jeszcze do tego ponad
pidziesit rodzajów rónych
stworków, moliwo powrotu do
zaliczonych poziomów oraz ko-

nieczno gówkowania (od czasu
do czasu). Co prawda wiat na-

szego bohatera jest kolorowy, ale

trudno w nim przey. Kiedy za-

siadem przed gr po raz pierwszy
i przeszedem kilka pierwszych
poziomów - spodobao mi si. Po
kilku dniach „Rayman” sta si mo-

j gr miesica, a moe nawet
dwóch miesicy.

Pochodzenie tego osobnika nie

jest mi znane. Po raz pierwszy
spotykamy si z nim w lesie - je-

den atwiutki poziom treningowy.

Mona sobie popatrze na ska-

czce muchomorki, taczce
kwiatki itp., itd. Na nastpnym
poziomie pojawia si co w rodza-

ju wodnika. Naley go omin
(jeszcze). Teraz dostajemy od
dobrej wróki magiczn moc bicia

pici na odlego. Kolejny
poziom jest ju powaniejszy. Op-
rócz duych wodników pojawiaj
si równie mae wodniczki - pas-
kudne i agresywne. Dalej zaczyna
si ju tragedia...

Wielk wad tej gry jest to, e
nie mona jej ukoczy w cigu
dwóch godzin. Mona gra, gra,
gra, co zje, a potem gra,
gra... Nieuniknione s powroty na
wczeniej zaliczone levele. Nasz
bohater w kolejnych poziomach
dostaje nowe specjalizacje (np.

bieg, chwytanie si póek, itp.).

Jasne jest, e bez tych umiejt-
noci nie zrobi si wszystkiego.

Aby zdoby wic klatk z drugiego
albo trzeciego poziomu, musimy
przej do nastpnych, a potem
si wróci.

W sumie gra jest na tyle prosta

(chodzi o mylenie), e wielkich in-

strukcji obsugi nie trzeba pisa.
Wszystko wida jak na doni: gdzie
trzeba i, co wzi. Natomiast nie

jest atwo doj tam, gdzie chce-
my, bowiem puapki (te doskona-
le widoczne) nie s atwe do przej-

cia. Due pole do popisu dla a-
maczy joypadów.

TYTUS
P.S. I jeszcze jeden may ko-

dzik. 50y - wpisz na pocztko-
wym demku 515253 (o ile dobrze
pamitam).

—

—

WHITE MAN
CANT JUMP

Ostatnio trudno znale porzd-
n gr z prawdziwego zdarzenia.

Podobnie jest z filmami. Nakrco-
no dzieo (?) pod tytuem „White
Man Can’t Jump” - typowy film

klasy B. Wypruci z pomysów face-

ci od robienia gier coraz czciej
sigaj po nie (czyli pomysy) do
obrazów filmowych. Có, dobrego
kina jest coraz mniej - tak samo
jest z grami.

„WMCJ” jest prób odzwiercied-

lenia prawdziwej koszykówki ulicz-

nej na nieprawdziwym telewizoro-

wym boisku. Tym, co mao orientu-

j si w streetballu, powiem, e
gra si dwoma druynami po dwie
osoby i rzuca do jednego kosza.
Rzuty oczywicie s punktowane
w zalenoci od odlegoci od ko-

sza itd. Na pocztku troch maru-
dziem. Teraz bdzie cig dalszy.

Tragedia
rozpoczyna si w momencie

rozpoczcia gry. Najpierw lataj
jakie napisy, potem kto zaczyna
gada. W momencie gdy orientu-

jemy si, i s to krzyki zawodni-
ków, boisko zaczyna nieprzyjem-

nie si przyblia, potem leci w le-

wo, w dó, oddala si. I tak w kó-
ko. Kiedy wydaje si, e sytuacja

jest opanowana, nagle cay ekran
przysania nam np. zadek gocia,
powstaje mae zamieszanie, bum,
bum, up i nasi przeciwnicy maj
ju par punktów wicej na swoim
koncie. Z zoomingami zdecydowa-
nie przesadzono. Nie wiem, moe
miao to w jaki sposób utrudni
gr? Raczej drani i nie pozwala
si skupi na rzeczy najwaniej-
szej - rzucaniu do kosza.

Poza tym czowiek czsto gubi

si w klawiszach. Raz podajemy,
chwil potem chcemy zrobi to sa-

mo i okazuje si, e przewrócili-

my jakiego czowieka - strasznie

namotane.

Dobre strony
oczywicie te s, ale nie maj,

niestety, istotnego wpywu na
komfort gry. Duo opcji, z których

najciekawsz jest mo-
liwo grania w cztery

osoby. Do gry dodany
jest adapter o nazwie
TEAM TAP. pozwalaj-
cy na przyczenie
wanie czterech joy-

padów i wtedy kady
ma swojego zawodni-
ka na boisku. Mona
te ustawia dowolnie
czas gry, punktacj

i kup rónych koszykarskich
udziwnie.
Do dobrych stron zalicz rów-

nie to, co bezporednio dziaa na
nasze zmysy. Graficznie cakiem
dobrze (oczywicie oprócz wyej
wspomnianej tragedii) chocia by-

wa monotonnie, a zreszt sami
popatrzcie obok. Muzyka, jak to

muzyka w „rednich” grach. Jakby
kto na pycie wyda, to i tak by nikt

nie kupi. Podczas meczu prak-

tycznie cay czas kto krzyczy:

„Watch out!” oraz „Hey, man!”.

W sumie to nie przeszkadza - ot

taki bajerek.

Naprawd chciabym Wam
udzieli paru rad dotyczcych stra-

tegii itp, ale na wgryzienie si
w sam rodek gry zabrako mi cier-

pliwoci. Jak kto bdzie mia
styczno z „White Man
Can’t Jump”, to niech si wgryza
na wasn odpowiedzialno.

TYTUS



SNES
Musz przyzna, i zostaem

niezwykle mio zaskoczony przez

snesow wersj „Mortala”. Porów-

nywanie SNES-a do peceta jest

wedug mnie troch bezsensowne
(inna kategoria wagowa!), ale zro-

bi to na niekorzy tego ostatnie-

go. Nienajmodsza ju konstrukcja

konsoli doskonale sobie poradzia

z wielkim wyzwaniem pod tytuem
MK3. Rónice s niewielkie i prze-

jawiaj si przewanie w sposobie

sterowania. Zreszt, nie ma co tu

duo gada - „Mortal” potg jest

i basta. W skali tylko i wycznie
snesowej dabym 98% (na 100).

Po prostu warto to mie.

To, co najwaniejsze

Czyli ciosy, czyli jak wciska,
aby krew wyciska, czyli klawiszo-

logia: G - góra, D - dó, P - do przo-

du, T - do tyu, WP - wysoka
pi, NP - niska pi, WK - wy-

sokie kopnicie, NK - niskie kop-



SONYA

Bicycle kick - T-T-D-WK
Rings-T-T+P-P-NP
Fatality - T-P-D-D-B
Fatality 2 - trzymaj BL+B (G-G-T-D)

Combo - WK-WK-WP-WP-NP-T+WP

SHANG TSUNG

Volcano - P-T-T-NK
Fireballs 1 - T-T-WP
Fireballs 2 - T-T-P-WP
Fireballs 3 - T-T-P-P-WP
Fatality - trzymaj NP (D-P-P-D)
Animality - trzymaj B (D-D-D-D)
Tsung's Animality trzymaj WP (B-B-B)
Combo - WK-WP-WP-NP-T+WK

SINDEL

Fireball - P-P-NP
Midair Fireball - D-D+P-P-NK
Hair Whip - podejd blisko i próbuj NP
Fatality - (blisko) B-BL-BL-B-BL
Fatality w metrze - D-D-D-NP
Combo - WK-WP-WP-NP-WK

KANO

Knife Throw - D-T-WP
Grab & Brte - D-D+P-PNP
Fatality 1 - trzymaj NP (P-D-D-P)
Fatality 2 - szybko naciskaj NP-BL-BL-
WP
Combo - WP-WP-WK-NK-T+WK

JAX

Missile - T-P-WP
Double Misile - P-P-T-T-WP
Shoulder Slam - T-T-WP
Fatality - trzymaj BL (G-D-P-G)
Friendship - NK-B-B-NK
Combo - WP-WP-BL-NP-T+WP

LIU KANG

Bicycle Kick - trzymaj 3 sekundy blisko

przeciwnika NK
Fireball - P-P-WP
Fatality - P-P-D-D-NK
Combo - WP-WP-B-NK-NK-WK-T+NK

STRYKER

High Grenade - D-D+T-T-WP
Low Grenade - D-D+fT-T-NP
Club Toss - P-P-WK
Fatality - (caoekranowa odlego) P-

P-P-NK
Friendship - NP-B-B-NP
Combo - WK-WP-WP-NK

SUB ZERO

Ice Shower - D-P-T-WP
Ice Statu - D-D-T-T-NP
Fatality - BL-BL-B-BL-B
Friendship - NK-B-B-G
Combo - WP-WP-NP-NK-WK-T+WK

CYRAX

Net Capture - T-T-NK
Long Bomb - trzymaj NK (P-P-WK)
Short Bomb - Trzymaj NK (T-T-WK)
Babality - P-P-T-WP
Combo - WP-WP-WK-WP-WK-T+WK

SEKTOR

Missile -P-P-NP
Missile - D-D+T-T-WP
Teleport Uppercut - P-P-NK
Fatality 1 - NP-B-B-BL
Fatality 2 - P-P-P-T-BL
Combo - WP-WP-WK-WK-T+WK

NIGHT WOLF

Axe Uppercut - D-D+P-P-WP
Arrow Shot - D-D+T-T-NP
Fatality - T-T-D-WP
Combo 1 - WK-WK-T+WK
Combo 2 - NK-WP-WP-NP-Axe Upper-
cut-AxeUppercut-WK

SHEEVA

Mega Stomp - blisko przeciwnika G-D
Fireball - D-D+P-P-WP
Fatality 1 - trzymaj WK (P-T-P-P)

Fatality 2 - P-D-D-P-NP
Combo - WP-WP-NP-WK-WK-NK-
T+WK

KUNO LAO

Hat Throw - T-P-WK
Dive Kick - w powietrzu D+WK
Fatality 1 - B-BL-D
Fatality 2 - P-P-T-D-WP
Combo - WP-NP-WP-NP-NK-NK-
T+WK

KABA

Tornado Spin - T-P-NK
Ground Blade—T-T-T-B

Fatality - B-BL-BL-BL-BL-WK
Combo 1 - NK-NK-WP-WP-WK-T+WK

Generalny Importer Nintendo:

American Computer&Games
01-646 Warszawa, ul. Jelinka 27,

te!7fax 33-86-01

SUPER NINTENDO,GAM BOY
SEGA MEGADRIVE, GAM GEAR, JAGUAR,
SONY P.S., AMIGA, CD 32, PC, C - 64, ATARI

Najwikszy wybór gier w Warszawie
COMAT paw. 12 Przejcie podziemne

COMAT D.T. .SMYK’ 2 pitro w Warszawa, u zbiegu ulic: Al. Jerozolimskie i Jan Pawia II

ul. Krucza 50 tel. 27 72 11 , 27 90 21 wew. 356 (zielone pawilony) w Warszawie tel/fax (0-
pon.-pt. 8.30-20.00, sob. 9.00-16.00 22) 630-29-73

pon.-pt. 11.00-19.00 sob. 10.00-15.00

Gry do komputerów, akcesoria Gry do komputerów.gry TV, akcesoria

Prowadzimy sprzeda wysykow (nie dotyczy gier do komputerów) . Katalogi

mona otrzyma po przesaniu koperty zwrotnej ze znaczkiem i z zaznacze-

niem rodzju koasoli na adres: 03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 15/20.

Prowadzimy take sprzeda hurtow produktów NINTENDO (atrakcyjne ceny dla sklepów)

Jaguar CD

W roku 1996 coraz wicej gier

bdzie si krci na srebrnych kr-
kach CD - nie obronimy si przed
tym. Wszystkie nowe konsole wy-
posaones w czytnik pyt kompak-
towych - Jaguar równie. W tej

chwili zestaw Jaguar + czytnik jest

najtasz maszynk „multimedial-

n” dostpn na naszym rynku.

Po otwarciu pudeka i wyjciu jego

zawartoci oczom naszym ukazuje
si czarny przedmiot podobny nieco

do futurystycznej muszli klozetowej.

Po dokadnym przyjrzeniu si temu
urzdzeniu niepokój mój wzbudzia
troch rachityczna klapka zamykaj-
ca pyt w napdzie. Radz na ni
uwaa, bo prawdopodobnie nie

wytrzymaaby wikszego szarpni-
cia. Poza tym reszta wyglda solid-

nie, rzekbym nawet - topornie. Sam
napd to produkcja Philipsa, co poz-

wala przypuszcza, i zabawka b-
dzie dugo i bezawaryjnie pracowa.
Monta jest niezwykle prosty. Czyt-

nik mocno osadzamy w slocie car-

tridge’owym konsoli, podczamy za-

silacz i... to wszystko.

Jakie s moliwoci Jaguara
CD? Mniej wicej takie, jak rednie
Pentium w pececie. Podwójny na-

pd - nie jest to super prdko, ale

wystarczy, aby oglda filmy bez
adnych nieprzyjemnych zgrzytów.

Oczywicie mona te odtwarza
normalne pyty audio (trzeba tylko

sobie dokupi jaguarowy kabelek
do wzmacniacza - he. he). We
wntrzu konsoli siedzi specjalny

programik do odtwarzania dwiku,
przy okazji oferujc 81 algorytmów

rysujcych przeróne wzory w rytm

muzyki. Oprócz tego mona jesz-

cze odtwarza pyty w standardzie

CD+G... i to by byo na tyle.

Gry, które zobaczyem nie rzuciy

mnie na kolana. Niele prezentuje

si „Hover Strike", jak równie „Vid

Grid”, który waciwie nie jest gr,
ale zestawem teledysków, i zosta
umieszczony w pudeku razem
z czytnikiem. W pudeku znajdowa-
o si take demo do „MYST-a” (su-

per!), gra prosto z ulicznych auto-

matów Blue Ughtning, oraz soun-
dtrack z gry „Tempest 2000”. Oczy-
wicie produkcje te nie wykorzystu-

j wszystkich moliwoci Jaguara
CD. Powiedziabym raczej, e te

moliwoci nie s w ogóle wyko-
rzystane - jak na razie. W prosty

sposób zosta rozwizany problem
save’ów. Za odpowiedni dopat
mona zaopatrzy si w specjalny

cartridge zwany Memory Trackiem
i na nim przechowywa save’y.

Dla wacicieli goego Jaguara
napd CD jest zakupem na pewno
opacalnym. Jednak przed kupnem
caego zestawu radzibym si tro-

ch zastanowi i przyjrze bliej ru-

chom na rynku konsolowym.

TYTUS

Dystrybutor: Mirag Software
03-982 Warszawa

ul.Gen. Abrahama 4
tel. 671-77-77

Cena: 545 z (konsola)

+ 595 z (napd CD)



Arcade Pack
Dziki wspaniaej instytucji recyclin-

gu mamy dzisiaj szans jeszcze raz,

a moe nawet po raz pierwszy, zagra

w dwie gierki Team 17: „Arcade Pool"

i „Overdrive". Wraz z demkami innych

programów tej firmy, znalazy si one

na jednym krku CD.

„Arcade Pool" to dwuwymiarowy bi-

lard. Otrzymujemy moliwo zagrania

w wiele typów tej fascynujcej zabawy,

stosujc si, wedle wyboru, do regu

amerykaskich lub angielskich. Moe-
my si zmierzy z komputerowym prze-

ciwnikiem na przykad w „8 z 1
5" lub te

by swoim wasnym oponentem w naj-

szybszym wpakowaniu wszystkich bil

do uz, czy te w grze na punkty w zali-

czaniu kolejnych kul. Mamy te okazj

ustali wasne reguy.

Podczas gry moemy wybra spo-

ród wielu podkadów dwikowych, za-

pisanych jako cieki audio na CD. Mo-

e to by gwar pubu, odgosy uderza-

jcych o siebie bil z salonu bilardowe-

go, czy te przyjemne kawaki bluesa.

Razem z toczc si walk na ekranie,

tworzy to wspania atmosfer.

Rzeczywicie, caa gra przypomina

bardziej koleesk partyjk w pubie,

ni jakie wysokiej rangi zawody.

„Overdrive" to wycigi elaniaków

po perfekcyjnie wykonanych makietach

torów. Dysponujemy widokiem wycz-

MEGAPAK 4
I oto mamy kolejn, ju czwart,

cz Megapacka. Jego zawarto pre-

zentuje si cakiem niele. Z pudeka

wysypuje si nam 11 CD, a na tym 10

gier. Jest tak poniewa gra “Dragon Lo-

r,, zajmuje 2 pytki. A teraz krótki opis

zawartoci pakietu:

DRAGON LOR -

przygodówka z bardzo dobr grafi-

k, animacj i dwikiem, której akcja

toczy si w wiecie fantasy. Nazywasz

si Werner i bye synem jednego z 14

smoczych wojowników sprawujcych

wadz w krainie zwanej „Snem". Bye,
poniewa w niemowlctwie baron von

Diakonov opanowa zamek i zabi Twe-

go ojca. Ty zostae cudem uratowany

przez wiernego sug. Gdy dorose
I prawda wysza na jaw, postanowie

pomci mier ojca i zdemaskowa
podego barona.
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EMPIRE SOCCER -

mistrzostwa wiata ‘94 w pice no-
nej. Niespotykan rzecz s tajne „cio-

sy", czyli np. Super Speed, Banana

Shot, itp.

SPACE ACE -

gra przygodowo-zrcznociowa

z komiksow grafik. Wcielasz si
w niej w posta kapitana ACE-a, który

musi uratowa swoj dziewczyn i pla-

net Ziemi przed diabelskim koman-

dorem Borfem.

SAVAGE WARRIORS -

mordobicie z niez grafik i dwi-
kiem. Do wyboru mamy 10 postaci oraz

dodatkowo 5 ukrytych przaciwników

i spor liczb ciosów.

ORION CONSPIRACY -

przygodówka pod SVGA. Naszym
zadaniem jest rozwiza zagadk
midzygwiezdnej konspiracji. W grze

wystpuje oczywicie synteza mowy
oraz przerywniki w postaci animowa-

nych filmików.

nie z góry, wic t gierk te mona naz-

wa dwuwymiarow. Sposób zachowy-

wania si samochodzików oraz ich ste-

rowanie jest znacznie uproszczone.

Jedzimy po terenach zarówno pus-

tynnych, arktycznych, jak te w cen-

trum miast. Konsekwencj tego s ró-

ne warunki drogowe i sposoby zacho-

wywania si pojazdów. A tych z kolei

te jest kilka. Po trudnych terenach naj-

lepiej si jedzi tymi z napdem 4x4,

a w miastach, po ulicach o dobrej przy-

czepnoci, samochodami typu Grand

Prix.

Jak to z elaniakami bywa, zderze-

nia dla nich nie s grone, wic moe-
my sobie pozwoli na przeróne prze-

pychanki. I wanie to jest w tej grze naj-

bardziej wcigajce - umiejtno

wchodzenia w zakrty z polizgiem oraz

spychanie przeciwnika na pobocze.

Obie gierki na pewno nie dorównuj

"Virtual Pool„, czy te “The Need for

Speed„, ale myl, e po latach nic nie

straciy ze swej grywalnoci. Nowe wy-

danie dostarczyo troch nowych ele-

mentów, take gierki przechodz swoj
drug modo. Musz stwierdzi, i
zestaw ten jest jednak dobrze dobrany

i bdzie stanowi dobr rozrywk. Wy-

daje si jedynie zbyt drogi.

Dean

Komputer PC-CD
Dystrybutor: MarkSoft

Cena: 86,62 z

DAWN PATROL -

symulator lotu, w którym wypenia-

my misje z okresu I wojny wiatowej.

Jest to bardziej gra edukacyjno-zrcz-

nociowa, poniewa zawiera bardzo

duo wiadomoci o I wojnie wiatowej,

a my misj rozpoczynamy od razu

w powietrzu i musimy zestrzeli kilka

samolotów.

TORNADO:
OPERATION DESERT STORM -

Symulator samolotu Panavia Tor-

nado IDS. Operujemy arsenaem nie

spotykanym dotd w innych grach

(pociski Sky Rash, bomby BL 755).

Dodatkowym plusem gry jest strona

strategiczna gry, polegajca na moli-

woci planowania misji bd caych
kampanii.

BLACK NIGHT:

MARIN STRIKE FIGHTER -

symulator F-18. Do wypenienia ma-

my 50 misji nawizujcych do operacji

DESERT STORM.

AEGIS:
GUARDIAN OF THE FLEET -

symulator krownika rakietowego

klasy TICONDEROGA, nafaszerowa-

nego na Maxa elektronik. Naszym za-

daniem jest po prostu zniszczy prze-

ciwnika.

PANZER GENERAL -

jest to strategia w której wcielasz si
w posta niemieckiego generaa, wal-

czcego w Europie i Afryce Pn. pod-

czas II wojny wiatowej. Celem kadej

z kilkudziesiciu misji skadajcych si
na kampani jest zajcie w okrelonym

czasie wyznaczonych obiektów (por-

tów, baz lotniczych, itp) lub ich obrona.

Ze wzgldu na do nisk cen (ok.

1 40 z) za tyle programów, i todo cie-

kawych uwaam, e „MEGAPAK 4" jest

produktem godnym polecenia.

SIMON
Komputer: PC-CD
Dystrybutor: CD Projekt

Cena: 140 z



Najlepsze ceny! ^

Wydajemy bez zezwolenia

bro i encyklopedie

Konsole: Nintendo, T
SEGA, Sony, ATARI,

Pegasus

Wszystkie najlepsze

gry dla IBM PC,

Nintendo, Sega, \

Sony PS, Pegasus, \

Macintosh itp. \

Najwikszy wybór pro- T Vk
gramów edukacyjnych.

Przyjd do nas!

Zagraj, zosta mistrzem!

\

Genialny sklep!

Przyjd z kumplami •
v albo z rodzicami.

\ Nie masz kasy?

\ U nas kupisz na raty

n. Joysticki i myszy
najlepszych firm

/

Komputery:

IBM, Compaq, Tulip,

Optimus, Adax .

V Drukarki:

\ Hewlett-Packard,

Canon, Epson

Cl v
Wymieniamy gry

Uzbrolinfiy Ci'po zby

Swiaf nauki i wirtualnej przygody

Al. Armii Ludowej 15 (przy Rivierze), 00-632 Warszawa, tel. 25 51 86



Na podstawie qry

Poczta w okolicach redakcji dziaa niezbyt sprawnie, zazwyczaj z miesicznym opónieniem. Ale naj-

wikszym problemem jest to, e dorcza wszystko z napisem TOP SECRET, niezalenie od adresata.
HO HO!

,

WYGLDA 'GOS LISTONOSZA
WYRWA KOPALNEGO^

_ POPOUDNIOWEGO
LETARGU...&

ZROBI
CHOPAKOM
DOWCIP..

* Cr
*<-r

i

*

W TAKA PAKA

I A W RODKU
f TYLKO PIKA?

tri

CO TO CA
INTERESURACZKA?

JA, 0

U
NO TAK. BO

DZI JEST PRIMA^ APRILIS _

j CHWIL P02NIEJ.7 ATOL MORUROA. N0C-1
W ADOWNI ODZI
PODWODNEJ...

* ADUNEK SI
ODNALAZ,

i ZABIERAM DO
L BAZY.

BRAT MARON
NAS NIE NABIERA.

KOPALNY RZECZYWICIE
JEST W TEJ SKRZYNL

TAK. TYLKO
ON TAK CHRAPIE.

10 MINUT PÓNIEJ,
20 TYS. KM DALEJ...

...A WACIWIE BLIEJ.

r STRASZNIE SKOST-^
NIAEM W TEJ SKRZYNL
l POJD ROZERWA SI <

Iw NA BOISKO...

PANOWIE, SPÓJRZCIE!
„ KTO WYRZUCI NA
MIETNIK RAKIET!!!

DZEMIKU,
UMIESZ TYM
JOEROWAC? PO CO?^

I TAK NIE

^UWIERZYr SPOKO! MAM ZA >
SOB SETKI GODZIN

LOTOW. TYLKO
GDZIE PODCZY^ JOYSTICK? ^

POWIEMY
^ MU? _

? A KUKU! x
TU JESTEM!



WING COMMANDER IV

ORIGIN/ELECTRONIC ARTS

iO

o kolejnym roku mamy
kolejn wersj „Wing
Commandera”. Poprzed-
nia miaa by ostatni,
ale sprzedawaa si na
tyle dobrze, e ostatni

nie zostaa. Dokrcono kolejncz filmu, przygotowano kolejne

misje, zapakowano to wszystko na
sze pytek i puszczono w wiat,
tym razem bez szumu i reklamy tak

gonych jak pod koniec 1994 roku.

Tym razem - pokrótce - historia

ma nastpujcy przebieg. Cho
wojna z Kilrathi zakoczya si jaki
czas temu definitywnie, od jakiego
czasu w kosmosie kto atakuje bez-
bronne konwoje. Nie wiadomo kto

to robi, ale podejrzenie pada na
wiaty Graniczne - nie bdce
czci Konfederacji, ale luno
z ni sprzymierzone. Takie podej-
rzenie moe zaowocowa bratobój-

cz wojn ludzi z ludmi - jak si
jednak w trakcie gry okazuje, podej-
rzenie nie jest suszne i naszym za-

daniem staje si udowodnienie
Konfederacji kto za tym wszystkim
stoi. Oczywicie moe nam si to

uda, ale moe si nie uda, w za-

lenoci od tego jak potocz si lo-

sy kampanii, w której wemiemy
udzia i od tego, po której stronie si
opowiemy. Nie bd rozpisywa si
bardziej szczegóowo, eby nie

psu Wam zabawy, dodam tylko, e
na ostateczne rozwizanie bdzie
mia wpyw nie tyle od wynik ostat-

niej misji w kosmosie, ile to jak uda
nam si rozegra pewn dyskusj
w obecnoci sporej liczby sucha-
czy. Czyli - zamiast zrcznociówki
- przygodówka.

Tak si zoyo, e grywam sobie
w Wing Commandery parzyste —
jak na razie miaem do czynienia

wiek bezsensowna, bo po co na
pokadzie statku kosmicznego wy-
sokie, czarne oficerki? W woj-
skach ldowych maj one swoje
uzasadnienie, w marynarce i lot-

nictwie nie bardzo, mieszy mnie
te Maniak z lekko wystajcym
brzuszkiem - jak na pilota myliw-
ca jest troch za bardzo podtatu-
siay z wygldu. Gdyby si jeszcze
przynajmniej nie chwali swoj od-
pornoci na przecienia w roz-

mowie z marines... Kiedy zjawia-
my si na pokadzie Intrepida, og-
ldamy przez kilka minut cigle
tych samych dwóch facetów ga-
szcych pó litra poncej benzyny
w beczce, co ma da nam do zro-

zumienia, e statek jest mocno po-
kiereszowany. I tak dalej... Nie uk-
rywam, e widziaem znacznie
gorsze filmy, ale w niczym nie
zmienia to mojej oceny „WC4".
Mimo wszystko gra si cakiem

niele, a stopie rozbudowania
gry gwarantuje kilkaset godzin za-
bawy. W miar upywu misji poja-
wiaj si nowe typy statków, który-

mi moemy si posugiwa, poja-
wiaj si fakty zmieniajce nasz
ocen osób z którymi mielimy
wczeniej do czynienia, wreszcie
kilkakrotnie to my mamy podejmo-
wa decyzj o tym, jaka akcja po-
winna by wykonana, czy wolno
nam w imi szybszego zakocze-
nia walki powici ycie tysicy
cywilów, co jest waniejsze: zdo-
bycie nowych myliwców czy odbi-
cie sabo bronionego krownika.
W praktyce decyzj podejmuje si
wróc z fusów, bo nie mamy dos-

gównie z dwójk i czwórk, jedyn-
ka i trójka w mniejszym lub wik-
szym stopniu mnie ominy. eby
wiedzie o czym pisz signem
wic do tekstu Rooshkeena z TS
4/95 o „WC3", eby móc porówna
swoje doznania z jego sprzed ro-

ku. Przyznam, e srodze si za-
wiodem. Nie tekstem Rooshkee-
na, ale gr - bo z porównania jego
dowiadcze i wrae z moimi jas-

no wynika, e nie zrobiono prak-

tycznie adnych zmian w czci
zrcznociowej. Symulator (?) pot-

rafi dokadnie tyle samo, co rok te-

mu. Misje te niczym si nie róni
i w 90% wypadków sprowadzaj
si do wystrzelania wszystkiego,
co si rusza. Grafika jest dobra, ale

po „Air Power", „EF2000" i „Flight

Unlimited" nie robi ju adnego
wraenia. A scenariusz i film - nie

s ze, lecz po obejrzeniu tych kiF

kudziesiciu scen wcale nie mam
ochoty na obejrzenie zmontowane-
go z nich filmu penometraowego,
jak to byo przy
„Silent Steel".

Zreszt to, e
film nie jest zy te
jest wzgldne, bo
niektóre jego ele-

menty wydaj mi
si fatalne, bd
po prostu miesz-
ne gdy im si bli-

ej przyjrze.
Mark Hamil wygl-
da tak, jakby mun-
dur pi go pod pa-

chami, zreszt
wikszo kostiu-

mów jest cokol-

nych które pozwoliyby na uznanie
której akcji za istotniejsz, jednak
przynajmniej przez chwil ma si
poczucie wasnej wanoci.
W kosmosie za trzeba wylata
setki godzin, zanim dotrze si do
koca, jako e w niektórych mis-
jach przychodzi nam potyka si
praktycznie w pojedynk ze stada-
mi pilotów na maszynach znacz-
nie lepszych od tego, czym w da-
nej chwili dysponujemy.
Podsumowujc (eby nie znca

si nad gr dalej) „Wing Comman-
der 4” jest gr albo redni, albo
niez, ale na pewno nie lduje
w grupie gier wietnych. Szkoda, e
cay wysiek przy jego tworzeniu po-
szed w nakrcenie filmu, a nie

w dopracowanie symulatora i zada
stawianych przed nami w kolejnych

misjach, bo z tematyki kosmicznej
mona jeszcze sporo wycisn,
zwaszcza pakujc w ni pienidze
ciarówkami, jak to miao miejsce
w przypadku dwu ostatnich (?) wy-
da „Wing Commandera".

Borek



Darklight Awakenmg
ROMER
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d czasu „DOOM-a" wiele

firm podjo próby wyda-

nia czego równie dobre-

go, co zyskaoby popular-

no i przynioso due
pienidze. Wszystkie do-

tychczas wydane produkcje, nawi-
zujce do tamtego hitu, wrzucano

kolejno do tego samego wora z na-

pisem „doomowate", krzywic si
z przejedzenia gatunkiem.

Na pocztku tego roku powstay

dwa produkty z tego gatunku: „DU-

KE NUKEM 3D", którego innowacyj-

no zawarta jest w czci graficz-

nej gry oraz „CYBERMAGE", które-

go wyjtkowo ley w czci fabu-

larnej. Czas pokae, czym bdzie
zapowiadany na trzeci kwarta roku

1996 „QUAKE„, na razie nie moe-
my go oceni (sieciowa wersja alfa

wanie si cignie z Internetu).

Caa fascynacja „DOOM-em" po-

lega na poczeniu w nim zrczno-
ciowych elementów (strzelanki)

z wtkiem fabularnym (przygodówka)

i przypominajc rzeczywisty obraz

(z oczu osoby, któr kieruje gracz)

grafik. Waciwe dobranie proporcji

midzy nimi dostarcza graczowi roz-

rywki atwej, pasjonujcej i dynamicz-

nej - przy okazji mocno brutalnej, co

te, o dziwo, pobudza wol gry.

W „Cybermage’u" wykorzystano

te trzy elementy, jednake dobiera-

jc inne proporcje ni
w „DOOM-ie". Graficznie

gra zrobiona jest wymie-
nicie, wysoka rozdziel-

czo, rzeczywiste plene-

ry, zauki, podziemia,

opuszczone dzielnice,

wyjtkowo rzetelnie wy-

czynajc od spokojnej strzelanki,

a koczc na gorcej atmosferze

centrum wojennej zawieruchy.

Ostatni element fabularny w grze

zdecydowanie dominuje i za jego

wykonanie autorom nale si pre-

mie i uznanie. Historia opowiadana

w grze napisana zostaa przez twór-

c caego projektu pana Davida W.

Bradley’a, któremu dobrych pomys-

ów nie brakuje - kolejny raz chyl
gow - a który mia ju okazj zab-

ysn przy projekcie synnej serii

„Wizardry”.

Oto na Ziemi XXI wieku sytuacja

przedstawia si tragicznie. Olbrzy-

mie korporacje walcz ze sob o do-

minacj nad ca populacj, zarów-

no na drodze militarnej jak i nauko-

wej. Trwa wycig w poszukiwaniu

nowych technologii, pozwalajcych

na ostateczne signicie po laur je-

dynego zwycizcy. Jednej z takich

organizacji udao si wynale rzecz

deklasujc pozostaych oponen-

tów, jednak dopiero przysze wyda-

rzenia miay zdecydowa o faktycz-

nym rozstrzygniciu.

Nasz bohater by dotychczas

zwykym obywatelem, próbujcym
odnale si w tym zwariowanym

wiecie. Dosta zatrudnienie jako

osobisty ochroniarz niejakiego M.

Katta, jednego z potentatów korpora-

cyjnych. Sytuacja wokó M. Katta za-

cza robi si gorca,

a dla ratowania sytu-

acji olbrzymia tajemni-

ca korporacyjna prze-

kazana zostaje niewy-

róniajcej si osobie:

TOBIE. Sekretem jest

cudowny kryszta, któ-

konane sylwetki spotykanych posta-

ci - szczegóowo i rónorodno.
Zmniejszono nieznacznie stopie

zrcznociowy gry, jednake opcjo-

nalna moliwo ustawienia poziomu

trudnoci pozwala nam na odpowied-

nie dobranie dynamizmu akcji - po-

ry wszczepiono w czoo naszego bo-

hatera. Rodowód tego cacka pocho-

dzi od Obcych, a jego waciwoci
umoliwiaj wacicielowi posugiwa
si moc tajemn, która manifestuje

si w rónorodnych efektach piro-

technicznych. Mówic krótko: ten kto

potrafi si nim posugiwa, staje si
wszechmocny. Ty, jako bohater gry,

posiadasz go, ale zanim nauczysz

si wykorzystywa jego pen moc,

upynie jeszcze troch czasu.

Do laboratorium, w którym

wszczepiono kryszta, a gdzie aktu-

alnie przebywamy, aby doj do sie-

bie po zaaplikowaniu nam caej ma-

sy dodatkowych cybernetycznych

wszczepów, wamuj si siy nieja-

kiego NeCroma. który zyska olbrzy-

mie wpywy w wiecie. Cel tego

wtargnicia jest niejasny, ale jak

póniej si okae, cile zwizany
z nasz osob. W trakcie gry dowie-

my si o zych zamiarach NeCroma
i o naszej misji zniszczenia go.

Spotkamy wiele postaci. Jedni b-
d chcieli nam pomóc, inni nam
zaszkodzi, a jeszcze inni wykorzys-

ta nasz niewiarygodnie rosncy po-

tencja. Rozmowa
z Earth Mother wyja-

ni nam czym jest po-

siadana przez nas

moc i kryszta umiesz-

czony w naszym czo-

le, a który wykazuje

pewne podobiestwo

do tego na czole NeC-

roma. Caa fabua jest dobrze zbudo-

wana, bez bdów logicznych.

Charakter wiata wykreowanego

w grze przypomina ten zbudowany

w takich filmach jak: „Blade Run-

ner”, „Judge Dredd", czy w bardzo

popularnej grze komputerowej „Syn-

dicate". Jest jednak wielokrotnie

bliszy ze wzgldu na pseudooso-

biste dowiadczanie przygody, które

zblia gr gatunkowo do RPG.
Bdziemy musieli rozmawia z ty-

mi, którzy bd skonni z nami roz-

mawia. Mniej rozmownych trzeba

bdzie unika, a uzbrojonych nar-

waców eliminowa za pomoc
dostpnej broni.

Postacie poja-

wiajce si

w komputerowym wiecie bd za-

chowywa si dosy naturalnie.

d krzycze do nas, bd zatxar

si midzy sob, jak i kombinowa
co tu zrobi, aby byo im lepiej - sa

bardziej oywione. Caa masa
przedmiotów, które znajdziemy iuc

kupimy w sklepach, odegra swoj
rol w trakcie naszej podróy.

Nowoci w grze jest moliwo
poruszania si nie tylko na was-

nych nogach, ale take czogiem,

czy latajcym policyjnym pojazdem

- tego jeszcze nie byo w grach do-

omowatych.
Rozszerzono take wskanif

Oprócz dotychczasowych energ

i tarczy, wprowadzono trzeci odpo-

wiadajcy mocy jak moemy wy-

doby z krysztau. Natomiast po-

ziom oson, rozdzielono na posz-

czególne lokacje ciaa.

Gra wciga swoj opo-

wieci, pozwalajc
nam na wypenianie

poszczególnych roz-

dziaów scenariusza.

Zachwyca dobrze zro-

bion grafik, muzyk
wypenia rzeczywiste

odczuwanie kompute-

rowej rzeczywistoci. Cao pre-

zentuje si wymienicie, a wyko-

rzystanie popularnego na caym
wiecie sposobu rozgrywki rodem

z „DOOM-a” pozwala na dynamicz-

ne prowadzenie akcji. Poczenie
doomowatej strzelanki z dobr przy-

god osadzon w futurystycznym

wiecie to wanie „Cybermage’ -

gra bardzo dobra i warta wydanych

pienidzy.

EMILU

Gra uzyskaa rekomendacj!!!

Rekomendowa Emilus.

potwierdzi Voyager.



m m »ycie silników zaguszy-

1 \ I m o absolutnie wszystko.

»
r ' Z czterech stron ruszy-

HH I ly w swoj stron czte-• Bf ry pojazdy. Jeden
z nich po drodze zdoby granat -
rzuci go tam, gdzie za chwile mieli

znale si jego przeciwnicy. Pot-
ny wybuch targn powietrzem.
Gong! Nastpna runda. Po treningu

i eliminacjach, po których niewiele

byo do zbierania po zawodnikach;
przynajmniej po tych, którzy przeg-

rali. Zwycizcy, w swoich wspania-
ych, acz nieco poatanych maszy-
nach stanli przed jeszcze trudniej-

szym zadaniem - omiu wytypowa-
nych miaków zmierzy si w mier-
telnych potyczkach na 12 trasach

rozrzuconych po szeciu planetach.

Poczynajc od zasiedlonego przez
duchy Zapomnianego Zamku, pop-
rzez trasy wród traw, Toksyczn
Rafineri, Pywajce Miasto, trasy

wycigowe, a skoczywszy na tro-

pikalnych wyspach, gdzie owych
tras zupenie brak.

Zacznijmy od tego, e wreszcie
nadesza dugo oczekiwana chwila
- pojawiy si pierwsze, z prawdzi-
wego zdarzenia gry, wykorzystu-
jc moliwoci Al 200. Przykadem
na to jest „Gloom DeLuxe" i wa-
nie „XTreme racing". Kiedy pier-

wszy raz uruchomiem t gierk
(bez zagldania do instrukcji) po-
mylaem, e to jaki kawa - na
ekranie zobaczyem sporo rozrzu-

conych gdzieniegdzie punktów.
Wygldao to mniej wicej tak bez-
nadziejnie, jak pierwsza edycja
„Glooma” na Amidze. Poirytowany
poszedem gra w nowego „Gloo-
ma’. tudzie mczy „Galag" (te
DeLuxe, Od niechcenia spojrza-
em na opakowanie od „XTreme
racing'. na którym kto zamieci
klika zdj tej gry, tylko e na zdj-
ciach prezentowaa si ona o nie-

bo lepiej, od tego. co mogem og-
lda na ekranie. Eee, pewnie ro-

bi ludzie rr. smaczku tymi zdjcia-
mi, albo tez narobili screenshotów
z wersji oecetowej dziaajcej na
Pentium:e. aioo czym szybszym.
Nagle w oczy rzuci mi si charak-
terystyczr . ca Black Magie sym-
bol czasz* w toczony na opako-
waniu. Olnio mnie - zaraz, za-
raz, przeoez b gocie nigdy nie

pisali gierek na peceta! Odpaliem
jeszcze raz XTR-a. pokombinowa-
em troch i oniemiaem. Dlacze-
go? Zaraz Wam wytumacz, tylko

pójd sobie zrobi co do picia.

Dobra, ju jestem. Trzecia w no-
cy, a ja gram w XTR, zamiast sko-
czy ten tekst i wymiguj si przer-

wami na picie. Dobra, kilka sów
o tym, dlaczego XTR jest taki nie-

samowity. Gierka ta, to poczenie
wycigów i strzelaniny. Po torze

ciga si 8 samochodów rónej
marki (od garbusa, przez policyjne

wyjce, póciarówki, skoczywszy

na zgrabnych konstrukcjach wyci-
gowych). Gr mona toczy na kil-

ka sposobów, poczwszy od wy-
cigów, w których to na 12 znakomi-
cie wykonanych trasach maksy-
malnie 8 graczy walczy o zwycis-
two, przez wycigi pucharowe (trzy

zestawy tras), sezonowe (jeden

zestaw), skoczywszy na odloto-

wych death-matchach (5 tras do
wyboru). Na jednym komputerze,
wykorzystujc 2 joysticki i dzielc
klawiatur na pó, mog gra jed-

noczenie 4 osoby. Ot, po prostu -
ekran dzielony jest na cztery, nie-

zalene czci. Dodatkowych 4
graczy mona dokoptowa pop-
rzez modem lub kabel czcy
dwie Amigi. Karkoomne trasy wy-
cigów o ustalonej wczeniej liczbie

okre obfituj w rónorodne
przeszkody i specjalne dodatki.

Symbole migajcych strzaek roz-

pdzaj samochodzik do niesamo-
witych prdkoci, pod znakami za-

pytania kryj si bonusy. Mniej

przyjemne dodatki to beczki, na
które lepiej nie najeda, bo gro-

wybuchem (samochodu te),
rónorodne przeszkody wprawiaj-
ce pojazd wma wirówk, stworki-

tuki, które z przyjemnoci roz-

gniataj samochodziki, polizgowe
plamy oleju, odskocznie. Nie mniej

pokana jest galeria stworków, któ-

re albo wytrcaj nas z trasy, ginc
przy tym w chmurze krwi (ludziki

i niemiertelne lemmingi), albo
zakrcaj nam krajobraz (omior-
nice, rekiny). Na niektórych tra-

sach zdarzaj si take przykre

niespodzianki w postaci jeziorek

i przepaci, w których atwo zagu-
bi si na wieki. Podczas miertel-
nych pojedynków podstawow

nujca - powoduje to kiepska roz-

dzielczo (piksela 2x2) i na dok-
adk dithering rozmazujcy i tak

ju niewyrany obraz. Za to wys-
tarczy doda nawet 1 MB pamici
FAST i ju jako grafiki jest taka
jak trzeba. Moemy wczy lub

wyczy dithering, wybra jeden
z trybów wywietlania (pixele 1x1,

2x1, 1x2, 2x2), wymiary okienka,
w którym wywietlana jest gra, us-

—
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XTreme racing

_

broni jest zderzak — wprawne
wepchnicie przeciwnika do
wody, wrzucenie do przepaci
lub nakierowanie go na rozryw-

kow beczk to jeden punkt do
przodu. Galeria innych broni

kryje si pod znakami zapyta-
nia rozmieszczonymi na trasie,

w jej poczet mona zaliczy
wszelkiej maci miny, dziaka,
pociski, bomby z opónionym
zaponem, a take omiornice
i rozrywkowe owce, z którymi

lepiej nie utrzymywa zbyt blis-

kich kontaktów. Niemniej przy-

datne s sprynki, dziki któ-

rym moemy naskoczy na
wroga i kompletnie go roz-

gnie, tudzie osony, dziki
którym przeciwnik bdzie
przez chwil bezradny.

„XTreme Racing” oferuje

take szereg opcji, dziki któ-

rym moemy dostosowa gr
do sprztu, który posiadamy.
Jeli uruchomimy t gr na
zwykej Al 200, to, niestety, ja-

ko obrazu nie bdzie impo-

tawi widok z kamery, a take
w osobnym oknie ledzi poczy-
nania innego samochodu, z pra-

wie dowolnego ujcia. Waciwie
przy penoekranowym widoku 1x1
na Al 200 z fastem „XTreme ra-

cing” dziaa zupenie pynnie. Do-
piero przy dwóch okienkach wy-
wietlanych na ekranie obraz za-
czyna skaka. Wystarczy wtedy
przeczy tryb wywietlania z 1x1
na 2x1 (przy minimalnej straci ja-

koci) i ju wszystko gra.

W „XTreme Racing” nie radz
gra na goej Al 200. Dopiero roz-

szerzenie pamici ujawnia praw-
dziwe moliwoci tej gry. Zarówno
jej pomys, jak i wykonanie jest bez
zarzutu. Szczególnie godne pole-

cenia wydaj si by pojedynki,

których w wykonaniu rajdowym
jeszcze nie byo. Take dwik
w grze zosta wykonany na pozio-

mie. Nie brak tu szeregu odgosów
ilustrujcych dokadnie to, co dzieje

si na ekranie. Gorzej z muzyczka-
mi - cho niezej jakoci, to dobór
nieco cikawych dla ucha melody-
jek z gatunku techno, rave, trance
i jungle niewielu moe zachwyci.

Voyager



Najnowszym produktem brytyj-

skiej firmy ACTMSION jest cu-

downa platformówka zatytuowana

„Earthworm Jim”. Bohater tytuowy
- czyli „Ziemski Robak Jim”

(w skrócie ZRJ) ma do przejcia

wiele rónorodnych etapów, z cze-

go jeden to - NEW JUNK CITY

(czyby aluzja do wizerunku NY?).

Grafika gry rzucia mnie na kola-

na. Ludziom z ACTMSION udao
si stworzy co, co przewysza
o gow takie hity obrazu i animac-

ji, jak „The Lion King”, czy dotych-

czas uwaanego przeze mnie za

najlepsz platformówk „Aladdi-

na”. Wszelakiego rodzaju póki, po

których nasz dzielny bohater prze-

mierza kolejne etapy, okraszone

s np. stertami zuytych opon, wi-

szcymi lodówkami i klozetami!

W powietrzu kr niezliczone

kruki, osy i ciekawe monstra, nato-

miast po ziemi nieustannie ganiaj

straszliwie krwioercze i zbate
bestie. Wszystkie postacie s ge-

nialnie naturalnie animowane. Na-

wet do gowy mi nie przyszo licze-

nie setek klatek ruchów i zacho-

wa wszystkich postaci. Gówny
bohater naturalnie wspina si,

chodzi, skacze. Jim uzbrojony jest

w specyficzny typ broni palnej,

czasem pistolet plazmowy lub

dziako rakietowe oraz wasn go-

w, któr potrafi wymachiwa ni-

czym batem, a take z ogromn
wpraw wisie na linie, acuchu,
czy te huta si na wystajcych

hakach. Autorzy pomyleli take
o innych atrakcjach. Nie raz zat-

rzymamy si na kilkanacie minut

w miejscu mylc jak pokona t
czy ow przeszkod. Wszdzie roi

si od kolców, puapek, buchaj-

cych ogniem wulkanów oraz oczy-

wicie wielkich iloci kreatur

wszelkiej maci. Cel gry: dotrze

do ksiniczki Jak-Jej-Na-lmi

i pokona z królow Slug-For-A-

Butt. Podczas wdrówek po 20

rozbudowanych i w peni zrónico-

wanych etapach Jim przemierzy

NEW JUNK CITY, krain wulka-

nów, podwodn baz. Czekaj go

te wycigi pomidzy asteroidami,

BUNGEE-JUMPING z ciekawym

zielonym stworkiem i wiele innych

bardzo oryginalnych atrakcji.

Stron dwikow tworz
mieszne efekty specjalne oraz

bardzo dobra, dopasowana do

przebiegu akcji cieka audio na

kompakcie. Muzyka jak oferuje

nam CD obejmuje: techno, ragtime,

country i wiele innych motywów.

Krótko mówic - jest rewelacyjna.

Na koniec kilka sów o grze

i sprzcie. „EARTHWORM JIM”

4 *
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chodzi doskonale na 486DX40.

Ma typowe, jak na obecne czasy

wymagania : SB, 8 MB RAM, CD-

ROM 2x, oraz WIN 95. Na kompu-

terach, których okienka wyposao-
ne s w AUTOPLAY gra uruchomi

si automatycznie, a co wane -

w ogóle nie instaluje si na dysku

twardym! Jestem pewien,e „EAR-

THWORM JIM" wcignie na wiele

dni maniaków platformówek, ale

moe te zapewni doskona od-

mian w rozrywce jak jest np. wy-

bijanie wrogów w „MK3”, czy te
nieustanne kampanie wojenne

w „Allied Panzer”.

Jednym sowem ACTMSION
wyda produkt, który z pewnoci
zasuguje na miano hitu w wiecie

platformówek. Gorco polecam

Wam przygody JIM-a, a przy tym

zachcam do kupna okularów,

gdy kiedy ju uruchomicie gr, to

na pewno nie oderwiecie oczu od

monitora.

SZATAN

bardzo dua rónorodno
mierci. Po jakim czasie sam
specjalnie próbowaem doprowa-

dzi do mierci Lancea chcc
obejrze kolejne sceny mordu,

a s one ciekawe: od zjadania

w caoci przezab poprzez go-

lenie w salonie pogrzebowym VI-

VI, a po posiekanie na plasterki.

T du miertelno uatwia

nieskoczona liczba y.
„Brain Dead 13” jest gr dob-

r z du porcj pynnej i staran-

nie wykonanej grafiki oraz spor
dawk wietnego humoru. Jej

przejcie nie wy-

^ _
* maga amania go-

wy, a tylko odrobi-

ny zrcznoci.
wic „BD13” po-

winien by przeznaczona

dla modszych uytkowni-

ków komputera lub drew-

k* nlanopalcych. Modsi gra-

cze mog jednak

W

\

zosta nie do-

rzyca „extraordinaire”. Moo-

se - skrzyowanie aby
z map (dua gowa, mao
rozumu), co przypominaj-

cego osia (nie wiem dlacze-

go, ale jednak) i Fritz - co
w stylu nietoperza: z nim

bdziemy mieli najwicej do

..Brain Dead 13” to tytu

nowej gry firmy ReadySoft,

o komiksowej grafice, po- mrz
dobnej do disneyowskiej.

Wcielasz si w niej

w posta Lancea, cho-
paczka w trampkach i cza-

peczce zaoonej daszkiem

do tyu. Pewnej nocy dos-

tajesz wezwanie do napra- ^
wy w mrocznym i tajemni-

czym zamku. Po wczeniu
naprawionego sprztu
(komputera) dowiadujesz

si o podstpnym planie

dra Neurosisa polegaj- gF
cym na opanowaniu Ziemi.

Na Twoje nieszczcie sza-

lony doktorek postanawia

Ci wyeliminowa, jako je-

dyn osob mogc mu
przeszkodzi. I w tym mo-
mencie zaczyna si gra...

Twoim zadaniem jest wydos-

ta Lancea ywego z tej mrocz-

nej i penej puapek posiadoci
oraz zniszczy doktorka i jego

podopiecznych. Sterowanie pole-

ga na wskazywaniu kierunku,

w którym nasz bohater ma pod-y lub naciskaniu spacji, aby

wykona jak czynno np. sko-

czy. rzuci czym. tp. Gównymi
postaciami w grze s: Lance

czyli Ty. dr Neurosis - inaczej

mózg po operacji, Vivi - wampi-
I

puszczeni przed monitor przez

wzgld na liczne brutalne sceny.

W „Brain Dead 13” warto zag-

ra. Zrcznociówki z takim po-

czuciem humoru i tak sprawn
animacj dawno nie byo.czynienia! Mm

Czekaj nas /|| JF f
wdrówki

Jf
przez koryta- Al A
rze zamku, Ki

ogród, piwni-
'

ce itp. W grze na pierwszy rzut

oka wida bardzo dobr i pynn
grafik. Jest ona wedug mnie

( i nie tylko) lepsza od poprzed-

nich tego typu gier np. ..Space

Ace” czy ,.Dragon*s Lair”. Dodat-

kowym plusem wedug mnie jest

SIMON



Jest er tycznie

W wielu grach poruszany jest te-

mat przyszego wygldu wiata.
W produkcjach czysto rozrywko-

wych najczciej polega on na na-

jedzie obcej rasy i walce o przet-

rwanie. czy apokaliptycznym obra-

zie zrujnowanego przez nas sa-

mych wiata. W komputerowych
produkcjach erotycznych o zabar-

wieniu zdecydowanie cieplejszym

od obrazów zagady przyszo nie

bya do tej pory poruszana. Jednak

do dzisiaj, gdy oto wysza gra,

której akcja - jeeli o takiej mona
mówi - osadzona jest w cyberne-

tycznym wiecie rozrywki.

„Cyberstrip Poker” pozwala
nam na wejcie do klubu przysz-

oci. w którym bdziemy mogli

zagra w pokera z jedn z pik-
nych pa. Gra bdzie toczy si
o najwysz stawk, o doprowa-
dzenie do cakowitego rozebrania

miej pani. Rozgrywka standardo-

wa w Pokera bez adnych udziw-

nie. Po wyczerpaniu funduszy
nasza oponentka sprzedaje jedn
z czci garderoby, aby zdobyte

pienidze przeznaczy na nastp-
n parti. Jeeli odzyska fundu-

sze. to bezlitonie wykupi wcze-
niej zdjt zason ciaa.

Wystrój wntrza, ubiór pani, jak

i caa gra ma charakter cyberne-

tycznego kasyna gry. Wysoka roz-

dzielczo pozwala na dokadne
przedstawienie digitalizowanych

obrazów naszych oponentek, któ-

re w trakcie gry uroczo krc tym
i owym w rytm jednostajnej muzy-

ki. Nowoci jest wprowadzenie
sekwencji filmowych zdejmowania
danych czci garderoby przez

grajce z nami panie, co w dotych-

czasowych produkcjach sprowa-

dzao si do zmiany obrazka z ub-

ranej na mniej ubran.
Gra si bez problemów. Prze-

ciwniczki. jeeli co maj w kar-

tach, wyranie podnosz stawk -

atwe do „wybadania”. Oglda
i gra si mio zwaszcza, e tym ra-

zem zamiast statycznych zdj
mamy ruchome filmowane panie.

EMILUS

Powiedzenie: ja-

kie pikne ma pani

oczy, uywane jest

w wielu znacze-

niach i przy ró-
nych okazjach.

Natomiast stwier-

dzenie: jakie pik-
ne ma pani oko,

grajcym w karty

zasugeruje, e da-

na przedstawiciel-

ka pci piknej gra

w tzw. „OKO”
i wanie zebraa
dokadnie 21 pun-

któw, czyli wygraa.

„Black Jack” to

angielska nazwa tej

samej gry hazardowej u nas nazy-

wanej oko, czy oczko, której zasady

s tak banalne, e sprowadzaj si
do trzech zda: dobierasz karty, a
uzyskasz 21 punktów lub jeeli

wczeniej przerwiesz dobieranie.

Przekroczenie tego progu oznacza
automatyczn przegran. Gdy obo-

je grajcych przerwie dobieranie,

porównuje si zebrane punkty i ten

kto jest bliej 21 wygrywa.

W omawianej grze zostay za-

chowane powysze zasady, a co
najlepsze po naszej wygranej
jedna z wybranych przez nas
wczeniej modelek pokazuje
nam swoje wdziki zmieniajc
pozycj i poziom nieskromnoci
ubioru.

®0D

Zdjcia piciu pa wykonane
zostay przez profesjonalnego fo-

tografa magazynu „Penthouse"
Franka Newmana, a panienki, któ-

rych boskie ciaa przyjdzie nam
oglda na ekranie, s profesjo-

nalnymi modelkami. Kada z nich

prezentuje inny styl: Mindy jest eg-

zotyczna, Jenny wyjtkowo ostra,

a Teri romantyczna. W ten sposób
stworzono obrazy w myl zasady:

dla kadego co miego.
Podczas rozgrywki, gdy przyj-

dzie nam wygra lub przegra,
nasze oponentki odpowiednio
barwnie skomentuj zaistnia
sytuacj, nieraz bardzo zabaw-
nie. Jednak ich wypowiedzi po ja-

kim czasie zaczynaj si powta-
rza i, niestety, wszystkie korzys-

taj z tego samego zbioru zda.
Kadej przydzielono inny charak-

ter obrazu, dlaczego nie zróni-

cowano te sposobu wypowie-
dzi? - tego si nigdy chyba nie

dowiemy. W kadym bd razie

panie wygldaj uroczo, co wpy-
wa na dobr zabaw.

EMILUS



iedy w roku 1992 pojawi si
„Alone in the Dark” publicz-

no oniemiaa. Oto gracz

dosta mono kierowania trójwy-

miarow postaci w rodowisku,
w którym oglda j mona byo
z cigle zmieniajcych si rzutów

kamery. Dziki tej technice mogli-
my poczu si jak na w kinie, praca

kamer budowaa bowiem wspania-

atmosfer. Fakt e „AITD” by
horrorem, potgowa wraenie,
gdy kady bliski plan sugerowa,
e co ogromnego ze straszliwym

wyciem rzuci nam si zaraz przed

oczy. Mamy rok 1996 i moliwo
stwierdzenia jak czuje si pomys
w kolejnym dziele

...Stal uderza o stal, a iskry

powstae od mocarnego uderzenia

wdruj po obu ostrzach. Gallois,

ostatni templariusz, potyka si
w sekretnym podziemnym po-

mieszczeniu komanderii swego
zakonu z jednym z czarnych ryce-

rzy. Ciko ranny, wykorzystuje

moment nieuwagi swego adwer-

i przysiga y tak dugo, a od-

najdzie go niejaki William Tibbs.

Po chwili akcja przenosi si do
pokoju w Paryu, gdzie mody
Amerykanin czyta gazet. Nagle

syszy on brzk tuczonego szka
i w blat jego biurka wbija si topór,

za w lad za nim materializuje si
kolejny czarny rycerz wymachujc
mieczem i oznajmiajc: „Williamie

Tibbs, Sokole wiata, przygotuj si
na utrat swego ycia”. Po zarba-
niu go wspomnianym toporkiem

my-William-gracz próbujemy odna-

le porwan przez swego szefa

nasz ukochan Juliette. Wkrótce

zostaniemy przeniesieni w czasie,

by narzeczonej szuka w roku

1 329 w siedzibie zakonu templariu-

szy! Sama gra pozostaje niestety

w tradycyjnej VGA, cho owszem,
poziom detali wzrasta i mamy do
czynienia z postaciami zbudowany-
mi z ponad trzystu wieloboków, za
1517 plików Ight.grd zdradza sys-

tem cieniowania Gourarda.

Gdy bohater nasz lduje
w redniowieczu, gra znakomicie

zyskuje atmosfer pen niepew-

noci i zaintrygowania bardzo nie-

jasn przyszoci, co wynika
z naszej skromnej wiedzy o celu

caej intrygi i niskiego rozumienia

spraw dokoa si dziejcych. At-

mosfera jest ekstra, a to, e na ko-

niec czujemy si nieco nabici

w butelk to ju sprawa osobna.
Nie bd zdradza zakoczenia,
lecz odczuciem gracza jest zdzi-

wienie i myl po linii: „to ju ko-

niec, tak po prostu? dziwne". Na
koniec okazuje si, e ca histori

waha si mona nazwa sztam-

pow tylko dlatego, i jawi si ona
idiotyczn i niezrozumia. Albo

wanie taka jest: superpaska.
zrobiona od niechcenia, po prostu

pretekst do realizacji gry lub. miej-

my nadziej, jest w niej gbia, któ-

r projektanci zechc odsoni

(wzgldnie dopisa) w nastpnych
czciach „Timegate".

Gra cierpi równie z powodu
nienaturalnych miejscami zacho-

wa bohaterów - chodzi mi tu

o nieco niezgrabne ruchy wielobo-

kowych postaci, które pasoway do
zombie z „AITD”, lecz nie licuj

nieco z poczynaniami rycerzy Wol-

frama. Psygnosis potrafia w „Ec-

statice" wyposay zwierzta
w przekonywajc naturalno ru-

chów, tam czowiek by g o n i o n y,

w „Knighfs Chase" moemy czs-
to ujrze komiczn sytuacj gdzie

cigajcy i cigany id sobie jeden

za drugim spacerkiem. Szokujcy
by dla mnie równie miech Juliet-
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te, którym ta wita nas po do du-
giej rozce - nie radosny i peen
euforii pomieszanej ze zami, lecz

o odcieniu

istorycznym
Zagadki - tutaj tradycyjnie dla se-

rii „AITD” poziom rednio-przyzwoity,

cho bardziej ni w poprzednich tytu-

ach liniowa struktura gry powoduje,

e nie s one zbyt kompleksowe.

„Knighfs Chase” to jednak, mi-

mo pewnych wad, bardzo solidny

i godny polecenia produkt. Roz-

licznym, oywiajcym akcj cut-

scenom, ilustrujcym co drama-
tyczniejsze wydarzenia, towarzy-

szy odpowiednia oprawa muzycz-
na. Wysoce profesjonalna wspó-
praca dwiku z obrazem naj-

wspanialej widoczna jest w sek-

wencji intra, które pokazuje, e
wektorowa grafika w samej grze

moe wiele zyska w trybie SVGA.
Z drugiej strony gra nie jest ni-

czym rewolucyjnym. To raczej po-

wolny krok naprzód. Twarzyczki bo-

haterów mniej kanciaste (wicej

wieloboków), wiksza jest dbao
o szczegóy, ale nie ma to nic wspól-

nego z szokiem wywoanym przez

„AITD”. Jest to po prostu trzecie (po

„AITD” 2 i 3) wykorzystanie spraw-

dzonego pomysu, który okaza si
przynosi nieze pienidze. Od za-

koczenia serii „AITD”, która nieco

si przejada, by tylko krok do stwo-

rzenia nowej - „Timegate”. By mo-
e w nastpnej edycji wysoka roz-

dzielczo przeniesie si równie do
gry. Moe wtedy stary dobry „AITD”

numer jeden zostanie pobity...?

Dixie

sarza i pogra swój dugi, dwu-
rczny miecz w jego trzewiach.

Jeszcze jedno pchnicie, a potem
wycignicie ora ociekajcego
teraz czarn posok. Jak na razie

niele. Postacie przelicznie zrea-

lizowane w SVGA, wspaniaa mu-
zyka i oto nagle, do karygodny,

may zgrzyt - kamery skierowane

s na Gallois, syszymy jego gos
w pierwszej chwili odnoszc wra-

enie, e przemawia czarny ry-

cerz, bowiem templariusz w ogóle

nie porusza wargami!

Nic to, Gallois podbiega do spo-

czywajcej na stole rkawicy

Knighfs
Chase


